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O acidente acontece onde a preven-
ção falha e desafio qualquer especia-
lista a me provar o contrário. Sabemos
que existem três colunas de base de
sustentação das ações prevencionistas.

A primeira é a questão do investi-
mento. Não dá para imaginar uma mo-
dificação dos comportamentos em um
ambiente de trabalho movido por má-

gica. Tem que existir, minimamente, investimento para a
implementação das ações.

A segunda coluna é o comprometimento. Não pode-
mos admitir nenhum programa de gestão de saúde e se-
gurança no trabalho em que as partes envolvidas não se-
jam devidamente comprometidas.  Quando eu falo com-
prometida, eu entro na questão da visão tripartite, que é
protagonizada pela OIT – Organização Internacional do
Trabalho. Nesse aspecto, temos que ter o comprometi-
mento do governo, em fazer o papel do Estado regulador
e de cobrador das ações; do empresário, que precisa en-
tender que Saúde e Segurança do Trabalho fazem parte
do negócio da empresa. Um grande problema que temos
hoje, é que o esse empresário foi educado para buscar
resultados nos seus processos. As questões de ambiente
de trabalho com qualidade estão implícitas, pois, sabe-
mos que esse quesito reflete diretamente nos resultados
da empresa; e do trabalhador, que possui sua parcela nes-
se tema, especialmente, seus representantes do movi-
mento sindical. O principal interessado nas questões de
saúde e segurança do trabalho é o próprio trabalhador,
com isso, ele tem que ter responsabilidade dentro do pro-
cesso, anexando o controle social a suas, através da in-
formação - que é a terceira coluna - ou do sindicato que o
representa.

Existe um questionamento sobre o papel de cada uma
dessas três partes que citadas. Começando pelo gover-
no, nós entendemos que se hoje o assunto SST está es-
tagnado. Isso se deve, principalmente, pela falta de ações
integradas. Constatamos que existe vontade política, en-
tretanto, isso não basta. Apenas com essa vontade não
convergimos em nada que tenha uma sustentação coe-
rente e fácil de mensurar para medirmos o desempenho
e a busca do resultado progressivo. Então, o Governo

O ACIDENTE ACONTECE ONDE A PREVENÇÃO FALHA
tem que parar com essa indústria de normas e leis, e cui-
dar bem das existentes, buscando, assim, um modelo de
integração, com critérios que possibilitem que a destina-
ção dos recursos contingenciados para a saúde e segu-
rança dos trabalhadores cheguem até os destinatários,
sabendo-se que atualmente 90% desses recursos não
chegam em seu objetivo/fim.

Na parte empresarial existe a cultura de transferência
de responsabilidades. E mais do que isso, existe um en-
tendimento que SST é custo. É um grande equívoco. No
dia que o empresário entender isso como investimento,
começaremos a mudar a cultura empresarial nessa ques-
tão. Portanto, o empresário, é o verdadeiro gestor da SST
na sua empresa.

Outro “ator” dessa história é o trabalhador. Quando
ele é bem informado sobre os seus direitos, bem infor-
mado sobre as condições e comportamentos preventivos
nos ambientes de trabalho, ele próprio se encarrega de
executar, como também de provocar os demais “atores”
a cumprir com os seus papéis.

Por último, entra o papel do especialista, principalmen-
te o Técnico de Segurança do Trabalho. Nós temos que
entender que o especialista não é mágico, não faz mila-
gre, e jamais pode chamar para si a responsabilidade to-
tal pelos resultados dentro de uma empresa. A classifica-
ção correta que podemos dar para o especialista é de
“Promotor Técnico” das ações prevencionistas. Ou seja,
existe um “promotor investidor” que é o empresário; o
“promotor usuário” que é o trabalhador e o “promotor
técnico” que é o técnico de segurança do trabalho.

A função do Técnico de Segurança é de Promotor téc-
nico em saúde e segurança do trabalho. Aí nos cabe exer-
cer bem nossa função e desempenhar um esforço con-
centrado de convencimento dos outros “atores” sobre a
importância da questão. Muitas vezes acontece que não
temos abertura, ou tempo para desempenhar esse papel
com começo, meio e fim. Muitos colegas têm boa vonta-
de e capacitação, entretanto encontra dificuldades por não
existir uma engrenagem que possa ajudá-lo a desempe-
nhar essa função. Certamente se entendermos que ne-
nhum acidente de trabalho acontece por acaso, veremos
que o “Acidente ocorre onde a prevenção falha”!

Armando Henrique - Presidente do Sintesp
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 Com a autonomia dos Conselhos de Educação para liberar
os cursos técnicos, o que vem ocorrendo como um cartório,
protocolando e autorizando qualquer requerimento sem levar em
consideração a real estrutura do estabelecimento de ensino, e o
fato de que pertencemos à área da saúde não está sendo levado
em conta; pois jamais deveria ser autorizado cursos a distância
para formação de técnico de segurança do trabalho.

Lembrando que os critérios de matriz curricular do técnico
de segurança do trabalho deve ser de critério mínimo nacional,
adaptado as realidades regionais, com conteúdo programático e
atividades de laboratório, defendemos o curso de formação pre-
sencial posto que a formação massificada, sem qualidade, sem
mecanismo de avaliação e sem controle social promove a habi-
litação de profissionais mal qualificados, colocando em risco a
vida e a saúde dos trabalhadores assistidos; e de acordo com
evidências apuradas, os formados através do ensino a distância,
entre outras deficiências, não passaram por estágio, bem como
treinamento prático de sinistros, atuação em áreas de alto risco,
espaços confinados, atendimento emergenciais de vítimas e ma-
nipulação de instrumentos de avaliação de agentes de riscos
ambientais, entre outros.

Como não bastasse estes desvios no sistema de cursos de
formação, alguns especuladores fingindo-se de desinformados,
passam a oferecer outras modalidades como tecnólogos em
segurança do trabalho, com a tese de que a tendência é a fun-
ção de nível técnico tende a ser substituído por nível superior.

SISTEMA DE ENSINO A DISTÂNCIA PARA FORMAÇÃO DE
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Neste caso estão cometendo dois equívocos: O primeiro é que
se a solução para a área fosse a formação superior não seria
necessário criar uma nova profissão, bastaria acabar com o téc-
nico de segurança e deixar o espaço para o Engenheiro de Se-
gurança, o segundo equivoco, é a criação de uma nova profis-
são “Tecnólogo de Segurança” para conflitar com outras pro-
fissões já existentes.

Na verdade o que o mercado de trabalho precisa é de espe-
cialistas por segmento de atividade, ou seja, técnico de seguran-
ça pode e deve especializar-se, por exemplo: no setor da indús-
tria da construção civil, químico ou petroquímico, eletricitário,
etc; sendo que o MEC reconhece como especialização pós-téc-
nico, cursos com duração de no mínimo 20% da grade do curso
de formação, ou seja, a nossa especialização deve ser de no míni-
mo 240 horas, critério este que vários estabelecimentos de ensi-
no já estão adotando, com total perspectiva de bons resultados.

Portanto, o SINTESP defende a necessidade da formação
presencial sendo favorável a implantação de cursos de especia-
lização a distância ou de tecnologia para especialização, preser-
vando o futuro e a qualidade da formação, principalmente em
respeito à saúde e segurança do trabalho para os trabalhadores
que serão as vítimas da má formação deste profissional, porém
que irá aprimorar sua atuação e desempenho profissional com a
possibilidade de fazer cursos de especializações , seja na moda-
lidade a distância ou tecnológica.

Secretaria de Formação Profissional / SINTESP



Jornal do Sintesp - nº 216 - Ano 2009 5

RETROSPECTIVA DE MATÉRIAS TÉCNICAS/INFORMATIVAS

De acordo com o Processo 2005.61.00.00.018503-5 – Man-
dado de Segurança Coletivo, impetrado pelo Sindicato dos Téc-
nicos de Segurança do Trabalho no Estado de São Paulo ao
Presidente do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia do Estado de São Paulo, conclui-se, dessa forma, a
impossibilidade do CREA, por meio de seu poder normativo,
dispor sobre a atividade de Técnico de Segurança do Trabalho,
ou mesmo impor o registro obrigatório, isto porque, consoante o
princípio da hierarquia das normas, não é possível que uma dis-
posição de hierarquia inferior (resolução do CONFEA), fixe uma
exigência não prevista na lei, pois, como já pacificado no colendo
Supremo Tribunal Federal, somente a lei em sentido formal pode
estabelecer requisitos para o exercício de trabalho, ofício ou
profissão (Constituição Federal, art. 5º, XIII), sendo inadmissí-
veis exigências previstas em atos normativos infralegais.

Diante do exposto, o Exmo. Dr. Eurico Zecchin Maiolino,
Juiz Federal Substituto, julgou procedente o pedido e concedeu
a segurança, a fim de determinar que o CREA se abstenha de
praticar qualquer ato relacionado à exigência do registro, de fis-
calização, de limitação ou restrição ao exercício das atividades
relacionadas com prevenção e segurança do trabalho exercidas
pelos Técnicos de Segurança do Trabalho.

SINTESP OBTEM JULGAMENTO
DE MÉRITO NO JULGADO DO
MANDADO DE SEGURANÇA

EM RELAÇÃO AO CREA
O Estágio prático desenvolvido em ambiente de traba-

lho, proporciona ao aluno conhecimento e competência
próprios da atividade profissional, tornando-se extensão
de sua formação.

De acordo com a resolução do Conselho Nacional de
Educação - CNE/CEB-4/99, a qual institui as Diretrizes Cur-
riculares para a educação profissional de nível técnico, a carga
horária mínima para habilitação na área da saúde é de 1200
horas, e a forma de estágio da escola deve estar descrita em
seu plano de curso autorizado pelo CEE em conformidade
com a lei 11.788 de 25/09/08, resolução SE 76 de 30/08/04
artigo 3º e resolução 4 de 03/11/99 artigo 9º, os quais definem
que o estágio poderá ou não ser obrigatório, cabendo ao es-
tabelecimento de ensino apresentar alternativa de substitui-
ção do estágio no plano de curso e, ficando o aceite a critério
do CEE - Centro Estadual de Educação, em conformidade
com a LDB e legislações citadas.

O SINTESP sugere, através de sua matriz curricular
indicativa, curso de 1200 horas presenciais acrescido de
400 horas de estágio supervisionado, uma vez que o está-
gio visa preparar o aluno para as atividades práticas ineren-
tes a profissão.

Secretaria de Formação Profissional SINTESP

ESTÁGIO PARA CURSO DE
FORMAÇÃO DO TST
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Estão disponíveis no portal do Ministério da Previdência So-
cial os dados sobre a concessão de benefícios de natureza pre-
videnciária e acidentária, relativos aos meses de outubro a de-
zembro de 2008 e janeiro de 2009. Os dados estatísticos são
resultado do cruzamento dos códigos da Classificação Nacio-
nal de Atividades Econômicas (CNAE) e da Classificação In-
ternacional de Doenças (CID).

É a primeira vez que a Previdência faz o cruzamento des-
sas informações, a partir de banco de dados da Empresa de
Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev).
Os dados referem-se somente a benefícios por incapacidade
temporária, e estão excluídos os relativos à morte e à invalidez.

Para o diretor do Departamento de Saúde e Segurança Ocu-
pacional, Remigio Todeschini, o cruzamento permite fazer uma
melhor avaliação da incidência das doenças e acidentes do tra-
balho. “Com essas informações, o governo pode realizar um
trabalho mais intenso de fiscalização e prevenção acidentária
nos grandes setores econômicos, envolvendo os Ministérios do
Trabalho e Emprego e da Saúde. Esse foi um dos principais
pontos já definidos pela Comissão Tripartite de Saúde e Segu-
rança no Trabalho”, afirma.

CRUZAMENTO - Os afastamentos provocados por Ler/
Dort e transtornos mentais lideram as estatísticas nos cruza-
mentos feitos entre CNAEs e CIDs, nos meses de outubro a
dezembro do ano passado e janeiro de 2009. Veja alguns dos
principais motivos de afastamento por setor:

MINISTÉRIO DIVULGA RELAÇÃO ENTRE
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ACIDENTÁRIOS

Agricultura  – Destaque para Ler/Dort e traumatismos em
geral;

Indústria  – Maior incidência de Ler/Dort em relação a todos
os outros setores econômicos no período pesquisado. Do total
de afastamentos nos meses de outubro, novembro e dezembro
– 32.112 casos -, a indústria liderou as estatísticas com 5.595
casos. Transtornos mentais, traumatismos em geral, doenças do
sistema nervoso, do aparelho circulatório e digestivas somam-
se aos casos de Ler/Dort como de maior incidência nesse setor;

Transporte – Destacam-se os transtornos mentais, as doen-
ças do aparelho respiratório, LER/Dort (carga e descarga) e
acidentes traumáticos;

Setor Financeiro – Transtornos mentais e LER/Dort lideram
os afastamentos;

Construção Civil -  As notificações acidentárias e de doen-
ças profissionais estão relacionadas quase que, exclusivamente,
a doenças do aparelho digestivo, LER/Dort e traumatismos em
geral – quedas, choques e escoriações.

Todeschini informa que os técnicos do Ministério vão conti-
nuar fazendo o cruzamento dessas informações e divulgando os
resultados. “O trabalho que vem sendo feito é uma experiência
que pretendemos aperfeiçoar nos próximos meses. Isso vai ga-
rantir um retrato fiel das doenças e acidentes do trabalho que
lideram o ranking dos afastamentos em todos os setores econô-
micos do país”, acentua o diretor.

Fonte: Site da Revista Proteção
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O Sistema CREA/CONFEA tem notificado e até mesmo
multado, alegando que a empresa e/ou o TST apresenta LAU-
DO de PPRA assinado por Técnico de Segurança do Traba-
lho”

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

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

Item 9.3.11. A elaboração, implementação, acompanhamen-
to e avaliação do PPRA poderão ser feitas pelo serviço espe-
cializado em Engenharia de Segurança do Trabalho e em Me-

ORIENTAÇÃO QUANTO AO PPRA X CREA
dicina do Trabalho – SESMT, ou por pessoa ou equipe de pes-
soas que, a critério do empregador, sejam capazes de desen-
volver o disposto nesta NR.

Portanto, está claro que esta norma não contempla corpo-
rativismo na elaboração deste programa, e estas condutas são
no mínimo antiéticas e compromete ainda mais a credibilidade
deste importante programa junto às empresas, desestimulando
a sua prática na busca das melhorias das condições de traba-
lho, o que visa a preservação da saúde e integridade física dos
trabalhadores e melhoria contínua dos ambientes de trabalho.
Convém esclarecer que os Técnicos de Segurança do Traba-
lho constituem categoria profissional diferenciada, assim reco-
nhecida pelo Ministério do Trabalho através de Carta Sindical,
concedida ao respectivo sindicato de classe ainda na vigência
do diploma constitucional anterior.

E mais, esta categoria é disciplinada especificamente pela
Lei no. 7.410/85, pelo Decreto no. 92.530/86, pela Portaria no.
3.214/78 (Norma Regulamentadora NR-04) e por fim, pela Por-
taria no. 3.275/89, ambas do Ministério do Trabalho, sendo cer-
to ainda que a respectiva categoria dispõe de Dissídio Coletivo
próprio com reconhecimento pelo Egrégio Tribunal Regional
do Trabalho da 2a. Região-SP.

Comunicamos, que as retaliações por parte do CREA/SP,
estarão sendo  defendidas pelos SINTESP, nos legítimos inte-
resses da nossa categoria, podendo instaurar processo judicial
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junto ao Ministério Público por abuso de poder.
Lembramos que as atitudes isoladas não representam o sen-

timento do sistema CREA / CONFEA, com a qual a nossa
entidade de classe Sintesp tem mantido entendimentos cordi-
ais nesta questão, sendo portanto um assunto superado. Escla-
recemos, ainda, que diante da insistência de algumas regionais
do CREA/SP, em autuar nossos associados, impetramos um
“MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO”, que tramita
junto a 15ª Vara da Justiça Federal de São Paulo, processo nº
2005.61.00.018503-5, todavia o MM Juiz, infelizmente, não con-
cedeu a “Liminar” e estamos aguardando sua manifestação,
para que possamos decidir os próximos passos. Diante do ex-
posto, orientamos que os nossos associados, adotem os se-

guintes procedimentos:
1) No caso de notificação ou autuação, façam a defesa
admnistrativa (solicitem o modelo junto ao SINTESP);
2) Enviem ao SINTESP, cópia das notificações e/ou autua-
ções;
3) Caso, se possível, impetrem junto à Justiça Federal, através
de um advogado “Mandado de Segurança Individual”, contra o
CREA/SP (podemos enviar o modelo ao seu advogado), pois
com isto estaremos sensibilizando o Judiciário Federal Paulis-
ta, no sentido de apressarem suas decisões o que irá beneficiar
todos o TST’s no Estado de São Paulo.

Dr. Ademar José de Oliveuira – Assessoria Jurídica do SINTESP.

O problema que impede um melhor desempenho da Saúde e
Segurança do Trabalho no Brasil, atualmente, não é falta de
legislação, não é falta de vontade, nem falta de recursos. Na
verdade, o grande desafio que temos nesse momento para fazer
com que essa área seja tratada de forma objetiva, que as ações
cheguem até os quase 70 milhões de trabalhadores e que para
que se convergem, depende, quase que exclusivamente, de ges-
tão. E quando falo de gestão, entendo que começa do Estado,
porque em inúmeras oportunidades, temos dito que um dos mai-
ores problemas que temos na Saúde e Segurança do Trabalho é

SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO
PRECISAM DE MELHOR GESTÃO

a falta de ações integradas entre os principais Ministérios do
Governo, principalmente, o Ministério do Trabalho, da Previ-
dência e Ministério da Saúde,  no sentido de formular plano de
ação ou de política para atingir o alvo dessa questão, que são os
trabalhadores.

Quando digo que não é falta de legislação, basta afirmar que
os itens 5.6.4 e 5.32.2 da NR 5, que trata das questões da CIPA,
no fundo, praticamente, se refere a universalização das ações
prevencionistas das empresas. Temos que partir do princípio
que todas as empresas que possuem um quadro maior de 20
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trabalhadores têm que ter a sua CIPA, e a CIPA precisa conter,
no mínimo, 20 horas de qualificação de saúde e segurança do
trabalho para seus componentes, ou seja, é um investimento di-
reto no usuário nessa questão.

E os 97% das empresas que não se enquadram na necessi-
dade da existência da CIPA, se encaixam nesse item 5.32.2 que
é a indicação de um designado. Mesmo a empresa que possua
apenas um trabalhador, é obrigada, segundo esse dispositivo le-
gal, a fazer um curso de 20 horas por ano sobre saúde e segu-
rança do trabalho, considerando que a informação e treinamen-
to são as ferramentas mais eficazes, precedido do comprometi-
mento e investimento para obtenção de resultados.  Hoje, no
Brasil, são 3 milhões e 200 mil empresas que empregam, sendo
que 50 mil possuem o SESMT, e outras 150 mil empresas com-
portam a CIPA, e 3 milhões comportam apenas o funcionário
designado e treinado para cumprir os objetivos da CIPA. Sob o
ponto de vista de qualificação e conhecimento ao assunto, a
legislação contempla muito bem. Agora porquê que isso não é
cumprido?

Considerando que o custo per capta para esse treinamento é
de R$ 100,00, e para atingir os 3 milhões de trabalhadores, tota-
lizando R$ 300 milhões, o que corresponde a, apenas, 10% dos
recursos previsionados ou contingenciados para saúde e Segu-
rança dos Trabalhadores. Temos que refletir sobre três pontos:

Ponto número 1 - Nós temos uma legislação que talvez seja
uma das mais amplas do mundo nessa questão, e ainda nos pre-
ocupamos em criar novas leis, novas portarias e novas NR´s.

Ponto número 2 – Como não há ação integrada dos Ministé-

rios, portanto, também, não há uma Política Nacional de Saúde
e Segurança do Trabalho definida, especialmente, sobre a coor-
denação do Ministério do Trabalho que é quem trata destas re-
lações do trabalho.

Ponto número 3 - O pouco que temos dessa questão conjun-
tural é usado de forma descoordenada, ou seja, a empresa que
tem uma CIPA bem constituída, ou um SESMT dimensionado,
deveria ter menos atenção do Estado, pois os grandes proble-
mas ocorrem nas micro e pequenas empresas onde não contém
nenhum desses quesitos. Curiosamente, a política do Estado,
privilegia as grandes empresas por critérios de pontuação dos
auditores fiscais, e empresas de porte médio e pequeno, quase
nunca são colocadas como alvo dos controles do Governo e
Controle Social.

Fora isso, a Saúde e Segurança do Trabalho é um assunto
que toda a sociedade enxerga com simpatia. Quando falo em
sociedade, me refiro as três partes que envolvem o capital e
trabalho que são: o trabalhador, representados pelo seu sindica-
to ou centrais sindicais, os empresários, e o próprio governo. Só
que vontade das partes existe, mas cada um faz as coisas do
seu modo, de forma isolada, e o que se verifica é perda de ener-
gia em ações burocráticas e com desvio de foco, e empobreci-
mento das ações. Então, o grande desafio que temos daqui para
frente é direcionar essas questões estruturais, conjunturais, a
desenvolver metodologia de uma gestão eficiente, e nós já esta-
mos dando uma contribuição nesse sentido.

Armando Henrique - presidente

Existe uma tendência para a criação de novas NR´s.
Um exemplo claro é o posicionamento da CTTP – Comis-
são Tripartite de Trabalho Permanente, sobre a criação
de uma nova norma regulamentadora de Gestão em Se-
gurança. Esta iniciativa desconsidera os princípios de ges-
tão contidos nas NR-1, NR-4, NR-5, NR-7 e NR-9 e ou-
tras NRs.

Essa norma de gestão que está sendo proposta por ini-
ciativa da bancada do governo foi apresentada à CTTP a
fim de pautar a discussão das normas que serão criadas
ou reformadas em 2009. É uma iniciativa da SIT – Secre-
taria de Inspeção de Trabalho. O principal objetivo dessa
ação é atender a Convenção da OIT, que estabelece que
os países signatários devem conter no seu quadro de le-
gislação princípio de gestão de saúde e segurança do tra-
balhador.

Nesse ponto, concordamos com esse ato, já que é per-
tinente, nesse quesito, a criação de normas ou princípios
focados para a gestão de Saúde e Segurança do Traba-
lho, até porque, o maior problema atual da área de saúde
e segurança do trabalho é a falta de gestão integrada,
especialmente das esferas do Governo.

O momento escolhido para o lançamento da iniciativa
não condiz, apenas, com esse aspecto positivo, mas sim,
com a desqualificação de outras normas de segurança que
já existem, e que necessitam de reformulação, implican-
do na retirada de direitos trabalhistas. A NR-1 (Disposi-
ções Gerais), NR-4 (dimensionamento do Serviço Espe-
cializado de Saúde e Segurança do Trabalho), NR-5 (tra-
ta da composição da CIPA), NR-7 (Programa de Contro-
le Médico de Saúde Ocupacional), e NR-9 (Questões vol-

NORMAS DE GESTÃO EM SEGURANÇA.  A QUEM INTERESSA?
tadas ao Meio Ambiente do Trabalho), NR-18 (Constru-
ção Civil), NR-32 (Saúde e Segurança do Trabalho nos
estabelecimentos de saúde), e outros, deveriam ser re-
formuladas e atualizadas, atendendo plenamente o esta-
belecido pela OIT. Além disso, devemos, sim, reduzir a
quantidade de normas, e se possível, até fundi-las, mas
jamais investir em criação de novas normas de Saúde e
Segurança do Trabalho, até porque o Brasil é o país que
possui a mais ampla legislação de Segurança do Traba-
lho. Portanto, considero que temos que aperfeiçoar as já
existentes e aplicar essa mudança.

Vale lembrar, que a NR-5, no quesito “treinamento dos
trabalhadores designados” no último levantamento reali-
zado ficou claro que não é executada em 95% das peque-
nas e médias empresas, considerando como um dos prin-
cipais dispositivo que atingem diretamente os trabalhado-
res e onde estão as piores condições de trabalho.

A inclusão dessa nova norma foi apresentada para a
CTTP como principal prioridade, deslocando as discus-
sões sobre a NR-4, para um plano secundário. Porém, se
existir um empenho para a reforma das normas existen-
tes para reforçar esse lado exclusivo da gestão, nem jus-
tificaria a criação de uma NR específica e, assim, não
desqualificaria as partes boas da atual legislação, que deve
ser entendida como grande contribuinte para retirada do
Brasil do ranking como pior país do mundo em segurança
e saúde no trabalho nos anos 70. É uma pena que os atu-
ais donos de receitas milagreiras não tenham aparecido
na época para contribuir. Isso significa que ser engenhei-
ro de obras feitas para criticar e desqualificar é muito
mais fácil.
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Precisamos de mais Normas de Segurança? Normas
de gestão são, especialmente, de caráter técnico e de-
vem ser produzidas e elaboradas por instituições normali-
zadoras como a ABNT - Associação Brasileira de Nor-
mas Técnicas, que, por coincidência, está na fase adian-
tada de construção de uma NORMA DE GESTÃO EM
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, através da
Comissão de Estudos ABNT/CEE-109, configurando a re-
dundância da iniciativa do MTE, com isso, a adequação
das normas existentes é muito mais viável, adequando à
realidade, contemplando os princípios de gestão.

Se prevalecer a ideia de colocar normas de gestão na
ordem cronológica que está sendo elaborada hoje, certa-
mente terá um enfoque de revogar as normas citadas como
forma sutil de flexibilizar e retirar responsabilidades e
obrigações, e acarretará em mais problemas para o tra-
balhador.

Ao nosso ver, o conceito de gestão, no Brasil chegou
muito tarde. O grande problema de Saúde e Segurança
no país é exatamente por falta de gestão e não por falta

de normas. Não é também por falta de vontade nem, tão
pouco, por falta de recursos e, sim, de gestão integrada.
O que chamamos a atenção nisso é a forma com que ela
será tratada; como norma da legislação trabalhista, ou ade-
quar essa questão conforme as normas já existentes, que
entendemos que seja o mais coerente. A gestão é muito
importante, mas temos que ter o cuidado da condução des-
se processo e fazer isso dentro de uma coerência, sem o
viés de desregulamentação e retirada dos direitos dos tra-
balhadores.

Os corporativistas veem uma forma agressiva tentar
“rasgar” tudo o que foi feito até hoje nesses quesitos. A
reformulação é necessária para o aprimoramento das nor-
mas prevencionistas e adequação com o momento. En-
tretanto, não podemos admitir que o atual modelo seja des-
qualificado, ou não sejam valorizadas as boas práticas e
os resultados ao longo dessas três décadas, desconsiderando
o principal interessado que é o trabalhador.

Armando Henrique - Presidente

1 - Como a Secretaria Jurídica do Sintesp admi-
nistra a demanda contra empresas em relação ao re-
colhimento para categoria diferenciada dos Técni-
cos de Segurança do Trabalho?

O Jurídico do Sintesp, segue as orientações ema-
nadas da diretoria, no sentido de que devemos esgo-
tar todas as possibilidades negociáveis.  Diante do
exposto, enviamos às empresas ofício no qual comu-
nicamos “não constar” em nossos registros o recolhi-
mento da contribuição sindical (antigo imposto sindi-
cal), em caso de resposta por parte da empresa ofici-
ada, o que tem sido muito raro, tentamos uma negoci-
ação que sempre acaba beneficiando as duas partes e
está encerrada a pendência, todavia, a maioria abso-
luta das empresas sequer respondem ao ofício, não
restando outro caminho a não ser “pleitear” junto a
Justiça Especializada do Trabalho o pagamento via
“Ação de Cobrança de contribuição sindical”.

 2 - Há quanto tempo a Secretaria Jurídica vem
realizando esse trabalho e quais são os resultados
apresentados até o momento?

O jurídico do Sintesp vem realizando este trabalho
já há três anos, e na via jurídica, sei que será chover
no molhado afirmar que lentidão da Justiça acaba pro
beneficiar as empresas que “TEIMAM EM NÃO CUM-
PRIR AS LEIS DESTE PAÍS”, principalmente no que
tange ao reconhecimento de que os Técnicos em Se-
gurança do Trabalho, constituem “CATEGORIA DIFE-
RENCIADA”, com representação própria e no Estado
de São Paulo, representados pelo SINTESP. Os resul-
tados poderiam ser melhores,  se dispuséssemos de
nomes, salários nominais, números de técnicos de se-
gurança de cada empresa, mas citarei alguns proces-
sos que logramos êxito: processo nº. 02356-2006-089-
02-00-6 – Hosp. Servidor Público de São Paulo; pro-
cesso nº. 02661-2005-023-02-00-5 – IBM; processo
nº. 02870-2005-029-02-00-7 – Banco Itaú; processo
nº. 02787-2006-088-02-00-6 – VARIG; processo nº.
02790-2006-086-02-00-7  –  COFAP;  processo  n º .

ESCLARECIMENTO JURÍDICO
02195-2006-030-02-00-7 – Suzano Petroquímica; pro-
cesso nº. 02038-2006-063-02-00-2 – AMBEV; proces-
so nº. 05311-2006-082-02-00-9 – Cia. Brasileira de
Distribuição/Grupo Pão de Açúcar   etc.

3 - Poderia fazer um resumo dessas atividades, ci-
tando como que a Secretaria Jurídica atua tecnicamen-
te para garantir os direitos adquiridos da categoria?

Esgotamos todas as possibilidades negociáveis, en-
viamos às empresas ofício no qual comunicamos “não
constar” em nossos registros o recolhimento da con-
tribuição sindical (antigo imposto sindical), em caso
de resposta por parte da empresa oficiada, o que tem
sido muito raro, tentamos uma negociação que sempre
acaba beneficiando as duas partes e esta encerrada
a pendência, todavia, a maioria absoluta das empre-
sas sequer respondem ao ofício, não restando outro
caminho a não ser “pleitear” junto a Justiça Especi-
alizada do Trabalho o pagamento via “Ação de Co-
brança de contribuição sindical”.

4 - O que pesou mais sobre a decisão favorável que
o Sintesp obteve quanto à competência do Técnico de
Segurança do Trabalho para elaborar o PPRA?

Entendo que o cumprimento do que está estatuído
na Lei, no caso o 9.3.1.1 da NR – 9 “a elaboração,
implementação, acompanhamento e avaliação do PPRA
poderão ser feitas pelo Serviço Especializado de Se-
gurança e em Medicina do Trabalho – SESMT ou por
pessoa ou equipe de pessoas que, a critério do empre-
gador sejam capazes de desenvolver o disposto nesta
NR” Bem como as legislações que se segue:

A LEI n° 7.410, de 27 de novembro de 1985, que
dispõe sobre o exercício da profissão de Técnico de
Segurança do Trabalho, que em seu artigo 2° dispõe:
“O exercício de profissão de Técnico de Segurança
do Trabalho, será permitido, exclusivamente: 1 – Ao
portador de Certi f icado de conclusão de curso de
Técnico de Segurança do Trabalho, a ser ministrado
no país em estabelecimentos de ensino de segundo grau”.

Já no seu artigo 3° a mesma Lei determina:  “O
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exercício da atividade de Engenheiros e Arquitetos na
especialização de Engenharia de Segurança do Traba-
lho, dependerá de registro em Conselho Regional de En-
genharia, Arquitetura e Agronomia, após a regulamenta-
ção desta Lei, e o Técnico de Segurança do Trabalho,
após o registro no Ministério do Trabalho”.  (grifamos)

a) REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO.
Como vimos, continua em vigor a lei n° 7.410/85

que em seu artigo 3° estabelece que dependerá de re-
gistro ao Ministério do Trabalho o exercício da ativi-
dade do Técnico de Segurança do Trabalho.

Por sua vez, o Decreto n°92.530, de 09/04/98, que
regulamenta a lei 7.410/85, manteve em seu artigo 7°
a obrigatoriedade do registro junto ao Ministério do
Trabalho. Já a Portaria n° 04, de 06 de fevereiro de
1992, da Secretaria Nacional do Trabalho, que dis-
põe sobre o registro profissional do Técnico de Segu-
rança do Trabalho, não prevêem qualquer registro no
CREA para o exercício destes profissionais (Técnicos
de Segurança do Trabalho).

b) PPRA – PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RIS-
COS AMBIENTAIS E PCMAT – PROGRAMA DE CON-
DIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO e outros.

Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego edi-
tar as normas de Segurança e Saúde no Trabalho exer-
cer os atos de fiscalização, inclusive do PPRA e PCMAT
(CF. arts. 155, 156, 159, 162 e 626, da CLT e Decreto
n° 5584/65), e não ao sistema CREA/CONFEA.

Não há convênios firmados pelo Ministério do Tra-

balho e Emprego delegando atribuições de seus ór-
gãos ao CREA ou qualquer outra entidade de classe.

Conclui-se que as determinações estabelecidas pelo
presidente do CREA são ilegais, uma vez que não estão
revestidas de competência e, uma vez praticadas o serão
com excesso de poder de polícia. Ora, se o Técnico de
Segurança do Trabalho compõe o SESMET, tem total atri-
buição para elaborar o PPRA e outros programas, sem
que o sistema CREA/CONFEA venha determinar o que
pode e o que não pode, por imperativo Legal.

5 - Qual a importância dessa conquista para o Téc-
nico de Segurança do Trabalho e que diferencial isso
representa para a categoria?

A meu ver, representa a sobrevivência destes profissi-
onais dentro do mercado de trabalho, pois se não pude-
ram fazer o básico, de que adiantaria as empresas pos-
suírem em seus quadros profissionais impedidos de exer-
cerem seu mister, some-se a isto que o  famigerado “CUS-
TO BRASIL”, seria cada vez mais danoso às empresas
que estariam diante de uma diapasão: estariam obriga-
das a contratar um TST, mas para as atividades tão cor-
riqueiras como a de elaborar um PPRA, por exemplo,
seriam obrigadas a contratar um engenheiro, sem falar-
mos na questão de que os TSTs, não poderiam ser con-
sultores, já que esta fatia, que atende as empresas
desobrigadas de possuírem SESMT próprio, estaria re-
servada tão somente aos engenheiros.

Ademar José de Oliveira  - Assessoria Jurídica Sintesp
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A sinalização de segurança é uma das mais básicas medidas
de prevenção de acidentes, pois se não for conhecida e obser-
vada por todos, caem por terra os sistemas mais eficientes de
proteção dos trabalhadores em seu local de trabalho, devendo
estar também inserida nos diversos programas de melhoria das
condições de trabalho promovidas pelas empresas.

As normas de segurança e saúde no trabalho são de extre-
ma importância, independentemente da atividade desenvolvida
pela organização, merecendo a sinalização de segurança desta-
que por seu caráter de conscientização e de prevenção.

Sua utilização, em muitos casos, é obrigatória e é regida por
normas especificas. Além disso, há casos com a utilização de
matérias especiais, como acontece com a sinalização de rotas
de fuga e de equipamentos de combate a incêndio que reque-
rem na sua produção material fotoluminescente, que garante a
visualização da sinalização na circunstância de falta de energia
elétrica.

A padronização das cores utilizadas bem como os pictogra-
mas empregados nesse tipo de sinalização confere um caráter
de universalidade à mesma.

É de responsabilidade da organização a instalação ade-
quada da sinalização de segurança em todas as depen-
dências do local de trabalho, mesmo quando os potenciais
riscos de acidentes possam ser minimizados através de
dispositivos ou processos de proteção industrial ou coleti-
va, devendo zelar pela qualidade da mesma no tocante a
clareza da mensagem, a adequada localização, a quanti-

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA - CONHECER E OBSERVAR
dade necessária, bem como pela sua manutenção.

Nos dias atuais quando uma grande parte das organizações
conta entre seus colaboradores com portadores de necessidade
especiais, a sua sinalização de segurança reveste-se de suma
importância para garantir maior segurança a esse grupo.

Os acidentes são, muitas vezes, conseqüência de atos inse-
guros que poderiam ser evitados se houvesse a imediata assimi-
lação do risco iminente, o que pode ser transmitido através de
uma sinalização bem concebida, que possibilite uma maior e mais
rápida fixação da informação.

Os profissionais das áreas de Segurança e Saúde no Traba-
lho, Meio ambiente dentre outras estão permanentemente em
busca de novos processos, materiais e soluções que auxiliam na
continua melhoria do ambiente e das condições de trabalho nas
organizações.

A Fastsigns é um exemplo de referência na produção de
sinalização de segurança, podendo auxiliar o profissional da área
no desenvolvimento de projetos especiais, com adequação ás
mais diversas situações e personalização das peças indepen-
dentemente da quantidade necessária para atender a sua ne-
cessidade.

Visando esse atendimento diferenciado e de acordo com as
normas de segurança ocupacional, a Fastsigns – Unidade Lapa,
em parceria com o SINTESP, está pronta para atender a qual-
quer solicitação via telefone, e-mail ou através de uma visita.

Fonte: Fastsigns - Unidade Lapa
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A união entre 5 mil trabalha-
dores, vários sindicatos e gran-
des nomes políticos - tais como
Paulinho da Força, e o vereador
Cláudio Prado -  fizeram com
que a  PASSEATA EM REPÚ-
DIO AOS ACIDENTES GRA-
VES E FATAIS NA ÁREA DA
CONSTRUÇÃO CIVIL, reali-
zada no dia 20 de julho de 2009,
alcançasse o resultado espera-
do. A importância do tema foi um
dos destaques por parte de Ra-
malho, presidente do SINTRA-
CON, no seu discurso: “daqui
pra frente, empresa que come-
ter acidente de trabalho grave
vai ser parada. E vai ficar parada um dia, uma semana, um mês,
até que resolva o problema e respeite a vida dos seus trabalha-
dores”, afirmou. A união entre as centrais Sindicais (Força Sin-
dical, Nova Central Sindical e UGT participaram do movimen-
to) foi outro ponto mencionado por Ramalho: “Chegou a hora de
unir nossos esforços, formando uma grande frente de luta por
saúde e segurança”, conclui.

A manifestação começou na Rua Conde Sarzedas, em fren-
te ao Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção
Civil de São Paulo - SINTRACON, e caminhou até a Rua Mar-
tins Fontes, onde fica localizado a Superintendência do Ministé-
rio do Trabalho e Emprego. O SINTESP, através da voz do seu
presidente, Armando Henrique, participou ativamente do movi-
mento, e foi chamado ao caminhão de som para dar seu apoio a
causa do SINTRACON e de várias classes de trabalhadores.

Para Adir de Souza, presidente do SINTESPAR – Sindicato

SINTESP PARTICIPA DE PASSEATA

EM APOIO AO SINTRACON
dos Técnicos de Segurança do
Trabalho no Estado do Paraná –
o respeito dos patrões só ocorre-
rá com o povo na rua. “Acredito
que somente com o povo na rua
estes patrões vão nos respeitar,
por mais desumanos que sejam
eles têm medo do povo. E, se
cada vez que um trabalhador
morresse, na execução da sua
função, os sindicatos e as cen-
trais Sindicais fossem para a rua
protestar, não iríamos precisar de
NR-4 para sermos contratados e
os PPRAs não ficariam mais nas
gavetas do chefes de RH como
enfeites”, enfatiza.

O delegado regional do Trabalho, José Roberto Melo, rece-
beu o documento reivindicatório contendo alguns itens para se-
rem trabalhados urgentemente. E em discurso aberto a todos os
presentes, prometeu dar seu apoio para solucionar a situação,
diagnosticada pelas nove mortes ocorridas em 2009 na área da
construção civil, na cidade de São Paulo.

Nas falas dos sindicalistas presentes predominou o entendi-
mento de que as reivindicações de emprego e salário são muito
importantes, mas, a saúde dos trabalhadores tem que aparecer
em primeiro lugar. Além disso, outro assunto citado durante o
manifesto foi a inoperância da SIT - Secretaria de Inspeção do
Trabalho nas questões de saúde e segurança do trabalho e a
política focada na visão arrecadatória.

 Faixas, caixões e pessoas maquia-das simbolizando os aci-
dentes, ilustraram a passeata, que se realizou pacificamente em
todos os pontos de concentração.

CURSOS NA SEDE

31/08 à 04/09/09 - Curso PCMAT - Sócio em dia R$ 150,00 – Demais
R$ 300,00 – Público-alvo: Técnico de Segurança e demais interessa-
dos – Carga horária 15h – das 19h às 22h

12 e 19/09/09 - Curso de Psicologia Aplicada em Segurança e
Saúde no Trabalho - Sócio em dia R$ 150,00 – Demais R$ 300,00 –
Público-alvo: Técnico de Segurança e demais interessados – Carga
horária 15h – das 9h às 17h

14 à 18/09/09 - Curso Aperfeiçoamento de Brigada de Incêndio -
Sócio em dia R$ 350,00 – Demais R$ 700,00 – Público-alvo: Técnico
de Segurança e demais interessados – Carga horária 21h – das 19h
às 22h, Aula prática dia 18/09/2009 das 9h às 14h

21 à 25/09/09 - - Curso PPRA com ênfase para o PPP - 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

28/09 à 02/10/09 - Curso de Trabalho em Altura - 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
Cursos sujeitos a alterações.
Informações e inscrições: treinamento@sintesp.org.br
Fone: 11-3362-1104 R. 38

EVENTOS SEDE
03/09 Palestra Técnica
01/10 Palestra Técnica

EVENTOS REGIONAIS

11/09  Seminário Sobre SST - Santos
23/10  Seminário Sobre SST - Guarulhos

Eventos sujeitos a alterações.
Informações eInscrições: eventos@sintesp.org.br
Fone: 11-3362-1104 R. 38
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EVENTOS GRATUÍTOS PROMOVIDOS PELO SINTESP NA EXPO-PROTEÇÃO

O Sintesp tem se destacado ao longo dos anos como um dos
grandes fomentadores das ações em prol da segurança e saúde
do trabalho. Este ano, pela terceira vez, a Entidade confirma
esse perfil com a promoção de seis eventos técnicos informati-
vos que ocorrerão em paralelo a Expo Proteção 2009 – 3ª Feira
Internacional de Saúde e Segurança no Trabalho, a ser realiza-
da nos dias 26, 27 e 28 de agosto, no Pavilhão Azul do Expo
Center Norte, em São Paulo, SP.

Visando atender a um público-alvo formado, principalmente,
por técnicos de segurança do trabalho, cipeiros e sindicalistas
dos segmentos Gráfico, Metalúrgico, Sindicalistas, Construção
Civil, Estabelecimentos de Serviços de Saúde, e demais interes-
sados será realizado a 3ª CIPASSAT – Ciclo de Palestras Mul-
tiprofissionais de Segurança e Saúde no Trabalho. A programa-
ção do evento abordará os seguintes temas:

Dia 26, na parte da manhã será apresentado o 1º Seminário
Estadual de Segurança e Saúde no Trabalho no setor Metalúrgi-
co, das 8h30 às 12h00, com as apresentações da palestras
“PPRPS – Programa de Prevenção de Riscos em Prensas e
Similares”, “Mudanças na NR 12”, “Gestão de Saúde e Segu-
rança do Trabalhador”; na parte da tarde será promovido o 1º
Encontro Estadual de Saúde e Segurança do Setor Gráfico, das
14h00 às 16h30, com as palestras “CIPA como ferramenta de
prevenção de Acidentes e Doenças do Trabalho”, e “Seguran-
ça com produtos químicos no setor Gráfico”.

Dia 27, na parte da manhã, os presentes assistirão o 1º En-
contro Estadual dos Grupos Técnicos de Segurança e Saúde no
Trabalho, das 8h30 às 12h00, cujos especialistas convidados fa-
larão sobre “Etapas de Formação e manutenção de um Grupo
Técnico”, “Ações integradas dos Grupos Técnicos”, “Funda-

SINTESP INFORMA PROGRAMAÇÃO DOS SEIS EVENTOS
QUE REALIZA DURANTE A EXPO PROTEÇÃO 2009

Dias 26, 27 e 28 de agosto, durante a realização da 3ª Expo Proteção, o Sintesp marcará presença com a
realização de 6 importantes eventos compostos por palestras técnicas informativas que visam, sobretudo,

contribuir para a melhoria da qualidade de vida no ambiente de trabalho.

ção do SESMT na gestão do FAP, como financiamento de Pre-
venção”; na parte da tarde será apresentado o 1º Encontro Es-
tadual de Saúde e Segurança do Setor de Saúde, das 14h00 às
16h30, contemplando as palestras “O impacto econômico-finan-
ceiro pela falta de cumprimento da NR 32” e “NR 32 – Interface
FAP / NTEP”.

No dia 28, encerrando a programação da 3ª CIPASSAT,
será promovido o 3º ENEC – Encontro Estadual dos Cipeiros –
Encontro dos Cipeiros da Construção Civil de São Paulo, na
qual serão abordados os temas “As conseqüências do Acidente
do Trabalho para o Trabalhador” e “Importância do Cipeiros
para prevenção de acidentes”, das 8h30 às 13h00. Na parte da
tarde será a vez do 3º ENETEST – Encontro Estadual dos Téc-
nicos de Segurança do Trabalho, com a apresentação das palestras
“Política de SST”, “Financiamento de Prevenção”, “Modelo de
Gestão em SST” e “Empregabilidade em SST”, das 14h00 às 17h45.

O Seminário e os Encontros contarão com debates técnicos
envolvendo as partes interessadas e serão intercalados com
períodos de visitação à feira que ocorre em paralelo, no Pavi-
lhão Azul do Expo Center Norte.

A 3º CIPASSAT conta com a parceria do Sintracon-SP (Sin-
dicato dos Trabalhadores da Construção Civil de São Paulo),
Proteção Publicações e Eventos e Feticon (Federação dos Tra-
balhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário do Es-
tado de São Paulo), bem como apoio da Fundacentro, do Minis-
tério do Trabalho e Emprego, do Sinsaudesp, Fenatest, entre
outros. O Sintesp estará com seu estande na feira, para
recepcionar os técnicos de nossa categoria de todo o país.

Mais informações e inscrições podem ser feitas no telefone
(11) 3362-1104 ou no site www.sintesp.org.br
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SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PROMOVE II SEMINÁRIO SOBRE

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO DO VALE DO PARAÍBA
O Senac de São José dos Campos foi o

palco do II Seminário Sobre Segurança e
Saúde no Trabalho do Vale do Paraíba. O
evento ocorreu no dia 17 de julho, e contou
com, aproximadamente, 120 pessoas divi-
didas entre Técnicos em Segurança do Tra-
balho, Engenheiros de Segurança do Tra-
balho, estudantes e interessados no assun-
to.  O valor do ingresso, em um gesto sim-
bólico, eram 2 Kg de alimento não perecí-
vel, totalizando mais de 200 kg de manti-
mentos que foram encaminhados para a
Comunidade Terapêutica “Há Uma Espe-
rança”, que cuida dos dependentes quími-
cos da região de Caçapava.

Para o convidado Luis Carlos Nunes,
gerente regional do Ministério do Trabalho
do Vale do Paraíba, a reciclagem de infor-
mações é primordial nesse tipo de aconte-
cimento: “todo o evento que vem trazer no-
vas informações e acrescenta novos co-
nhecimentos é muito importante” e, conti-
nua: “temos o hábito de correr muito no dia
a dia e não paramos para refletir sobre o
que está acontecendo ao nosso redor. Esse
é o momento importante de se reciclar e
verificar as novas normas e informações,
e tentar uma readequação do trabalho na
área de segurança de acordo com as no-
vas realidades que surgem cada vez mais
rápido”, finaliza.

Para Jaci Pita, Vice Presidente Regio-
nal do Sintesp, o aprimoramento do técnico
é a chave para o evento: “um seminário
com essa qualidade, com essa natureza, com
todo esse pessoal que está aqui, é de gran-
de importância para a região, pois trás mais
conhecimento para o técnico da região”, enfatiza.

A mesa de abertura foi composta por Luis Carlos Nunes,
que exaltou, novamente, a importância de eventos dessa magni-
tude para a reciclagem das informações; René Cavalcanti, dire-
tor do Sintesp, que agradeceu a presença dos convidados e co-
mentou sobre fazer contatos profissionais: “Participar não é
apenas vir e entender o que o palestrante quer passar. É, sim,

vir e compartilhar conhecimentos, criando
assim um Network”, destacou. E Jaci
Pita, por sua vez, agradeceu a presença
dos participantes, e pediu para Luis
Carlos, uma fiscalização sobre  os 20%
empresas da região que não pagam o piso
para o Técnico de Segurança.

As palestras foram bem recebidas
por todos os convidados, que participa-
ram ativamente com perguntas referen-
tes aos assuntos, contribuindo para a tro-
ca de informações e experiências. O
primeiro palestrante do dia foi o Dr. Jor-
ge Gimenez Berruezo, técnico de Segu-
rança do Trabalho, advogado e diretor
do Sintesp, que abordou o tema “Novo
FAP – Alterando o texto geral do decre-
to 6042”.

A segunda palestra do dia foi realiza-
da por Elcio Pires, técnico de Seguran-
ça do Trabalho, diretor e instrutor de trei-
namento do Sintesp. Elcio ministrou o
tema “Processo de fabricação e a esco-
lha certa do calçado e Segurança”.

Vera Assis, coordenadora do Setor de
educação ambiental da URBAN -
Urbanizadora Municipal de São José dos
Campos - abordou, na 3º palestra do dia,
o tema “Lixo x Consumo”.

Para finalizar as apresentações, foi
convidado Wilton Abdalla, técnico de de-
senvolvimento das linhas Mapa e
Mucambo, e especialista em equipamento
de proteção das mãos. Abdalla disser-
tou sobre o tema “Metodologia de esco-
lha das luvas aos riscos”.

Segundo o vice-presidente Pita, a mai-
oria do público era composto por Técnicos de Segurança, mos-
trando, assim, o direcionamento da regional: “Vemos que entre
os 120 participantes, temos, aproximadamente, 80 técnicos de
Segurança do Trabalho, além de alguns estudantes e médicos
do trabalho. Sendo assim, acreditamos que estamos correspon-
dendo da maneira correta em relação a importância do tema
para essas categorias”, enfatizou.

Momento da

abertura do evento
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Objetivando contribuir para a efetiva adoção de um modelo
de Administração Gerencial, com efeito, realmente positivo na
Segurança e Saúde no Trabalho, quando o Profissional Técni-
co de Segurança, tem nesta ferramenta, a oportunidade de
desenvolver um programa, com eficiência e eficácia, utilizan-
do as Normas Regulamentadoras como efetivo referencial téc-
nico, estabelecendo especialmente o compromisso de Empre-
gadores e trabalhadores, no sucesso da prevenção de aciden-
tes e de doenças relacionadas ao trabalho, visto que o diferen-
cial é a não certificações, mas, sim, a adoção voluntária e res-
peitando sempre toda legislação Nacional pertinente. Esperan-
do que muito em breve, o Ministério do Trabalho, apresente
uma Norma Regulamentadora sobre Gestão de Segurança e
Saúde no Trabalho, tornando obrigatório sua adoção e assim
os Profissionais de SST, terão a disposição esta importante
ferramenta, que a seguir transcrevemos, informando que o pre-
sente trabalho foi extraído da Fundacentro com base no texto
apresentado pela OIT – Organização Internacional do Traba-
lho, e será apresentado em seis capítulos.

CAPITULO I
Introdução
O impacto positivo Resultante da introdução dos sistemas

de gestão da segurança e saúde no trabalho (SST), em nível da
organização quer no que diz respeito à redução dos perigos e
os riscos como na produtividade, é agora reconhecido pelos
governos, empregadores e trabalhadores.

Estas diretrizes sobre sistemas de gestão da SST foram
estabelecidas com base nos princípios acordados pela Organi-
zação Internacional do Trabalho (OIT), em níveis internacio-
nais e definidos pelos três mandados da OIT. Esta abordagem
Tripartite proporciona fortaleza, flexibilidade e bases adequa-
das para o desenvolvimento de uma cultura sustentável da se-
gurança na organização. Por essa razão, a OIT elaborou di-
retrizes voluntárias sobre os Sistemas de Gestão da SST que
reflitam os valores e instrumentos pertinentes da OIT para a
proteção da segurança e a saúde dos trabalhadores. As reco-
mendações práticas destas diretrizes foram estabelecidas para
uso dos responsáveis da gestão da segurança e saúde no tra-
balho. Tais recomendações não possuem caráter obrigatório e
não têm por objetivo substituir nem as leis nacionais ou regula-
mentos nacionais ou normas vigentes. Sua aplicação não exige
certificação. O empregador tem a obrigação de prestar contas
e o dever de organizar a segurança e saúde no trabalho. A
implementação do presente sistema de gestão da SST ofere-
ce, entre outras, uma abordagem útil para que se cumpram
estas responsabilidades. A OIT elaborou as presentes diretri-

DIRETRIZES DO SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
zes como um instrumento prático para ajudar as organizações
e instituições competentes a melhorarem continuamente a efi-
cácia da SST.

Objetivos
1.1. Estas diretrizes deveriam contribuir para proteger os

trabalhares contra os perigos e eliminar lesões, enfermidades,
doenças, incidentes e óbitos relacionados com o trabalhado.

1.2. Em nível nacional as diretrizes deverão:
Servir para criar uma estrutura nacional para o sistema de

gestão da SST, que preferencialmente conte com o apoio das
leis nacionais e regulamentos vigentes;

Facilitar orientação para o desenvolvimento de iniciativas
voluntárias no sentido de fortalecer o cumprimento dos regula-
mentos e normas para uma melhora contínua dos resultados da
SST; e.

(c) facilitar orientação sobre o desenvolvimento tanto de
diretrizes nacionais como de diretrizes específicas sobre siste-
mas de gestão da SST a fim de responder, de forma correta, às
necessidades reais das organizações, de conformidade com a
sua dimensão e a natureza de suas atividades.

1.3. Em nível de organização, as diretrizes propõem:
a) Facilitar orientação sobre a integração dos elementos do

sistema de gestão da SST na organização como um compo-
nente das disposições em matéria de política e de gestão; e;

b) Motivar a todos os membros da organização e em parti-
cular os empregadores, os proprietários, o pessoal de direção,
aos trabalhadores e seus representantes para que apliquem os
princípios e métodos adequados de gestão da SST, para uma
melhora contínua dos resultados da SST.

2. Estrutura nacional do sistema de gestão da segu-
rança e saúde no trabalho

2.1. Política nacional
2.1.1. Em função das necessidades, deveriam ser nomea-

das uma ou várias instituições competentes e deveria formular-
se, colocar em prática e analisar periodicamente uma política
nacional coerente para o estabelecimento e a promoção de sis-
temas de gestão da SST nas organizações. Isto deverá ser
efetuado com a orientação das organizações mais representa-
tivas de empregadores e trabalhadores, bem como com outros
órgãos, segundo a conveniência.

2.1.2. A política nacional em matéria de sistemas de gestão
da SST deveria estabelecer os princípios e procedimentos para:

(a) promover a implementação e integração dos sistemas
de gestão da SST como parte da gestão geral de uma organi-
zação;

(b) facilitar e melhorar as iniciativas voluntárias para a iden-
tificação sistemática, o planejamento, a implementação e o con-
trole das atividades relativas à SST, em nível nacional e em
nível da organização;

(c) promover a participação dos trabalhadores e de seus
representantes em nível da organização;

(d) colocar em prática, melhorias contínuas, evitando ao
mesmo tempo trâmites administrativos burocráticos e gastos
desnecessários;

(e) promover mecanismos de colaboração e de apoio para
os sistemas de gestão da SST em nível de organização atra-
vés da inspeção do trabalho, dos serviços da SST e de outros
serviços e canalizar as suas atividades em uma estrutura com-
patível com a referida gestão;

(f) avaliar a eficácia da política e da estrutura nacional, em
intervalos apropriados;

(g) avaliar e tornar público, através dos meios adequados, a

MATÉRIA TÉCNICA/INFORMATIVA

Principais elementos do sistema de gestão da SST
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eficácia dos sistemas e das práticas de gestão da SST; e
(h) assegurar que aos contratantes e a seus trabalhadores e

aos trabalhadores eventuais, se lhes aplique o mesmo nível de
exigência em matéria de segurança saúde que aos trabalhado-
res empregados diretamente pela organização.

2.1.3. No sentido de garantir a coerência da política nacio-
nal e das medidas adotadas para a sua aplicação, a instituição
competente deveria estabelecer uma estrutura para os siste-
mas de gestão da SST a fim de :

(a) identificar e estabelecer as respectivas funções e res-
ponsabilidades das diversas instituições encarregadas de im-
plementar a política nacional e efetuar as disposições apropri-
adas no sentido de garantir a coordenação necessária entre
elas;

(b) publicar e analisar, periodicamente, as diretrizes nacio-
nais sobre a aplicação voluntária e sistemática dos sistemas de
gestão da SST nas organizações;

(c) estabelecer os critérios, conforme apropriados, para de-
signar as instituições encarregadas pela preparação e promo-
ção das diretrizes específicas com respeito aos sistemas de
gestão da SST e assinalar suas respectivas obrigações ; e

(d) garantir que tais orientações estejam à disposição dos
empregadores, dos trabalhadores e de seus representantes para
que possam beneficiar-se da política nacional.

2.1.4. A instituição competente deveria adotar as disposi-
ções necessárias e fornecer orientações técnicas fundamenta-
das na inspeção do trabalho, aos serviços da SST e a outros
serviços públicos ou privados, órgãos e instituições relaciona-
das com a SST, incluindo as organizações encarregadas pela
prestação de assistência médica, com o objetivo de encorajar e
ajudar as organizações a implementarem os sistemas de ges-
tão da SST.

2.2. Diretrizes Nacionais
2.2.1. As diretrizes nacionais sobre a aplicação voluntária e

sistemática dos sistemas de gestão da SST, deveriam ser ela-
boradas a partir do modelo proposto no Capítulo 3, levando em
consideração as condições e a prática nacional .

2.2.2. Deverá existir coerência entre as diretrizes da OIT,
as diretrizes nacionais e as diretrizes específicas, com flexibili-
dade suficiente para permitir a aplicação direta ou a aplicação
específica no nível da organização.

2.3. Diretrizes específicas
2.3.1. As diretrizes específicas, refletindo os objetivos glo-

bais das diretrizes da OIT, deveriam conter os elementos ge-
néricos das diretrizes nacionais e deveriam ser planejadas de
forma a refletirem as condições e necessidades específicas de
organizações ou de grupos de organizações, levando em con-
sideração, particularmente:

(a) sua dimensão (grande, média e pequena) e infra-estru-
tura; e.

(b) os tipos de perigos e o nível de riscos.
2.3.2. Na figura 1 ilustram-se os vínculos existentes entre a

estrutura nacional para os sistemas de gestão de segurança e
saúde no trabalho (SG-SST) e seus elementos essenciais.

Importante: Aguardem as próximas publicações. Fico a
disposição para eventuais trocas de informações.

Valdete Lopes Ferreira
Técnico de segurança do Trabalho

Diretor Estadual do Sintesp
Diretor Estadual de Assuntos Previdenciários do Sindnapi

São Paulo, 01 de Agosto de 2009.

SETOR GRÁFICO
COMPROMETIDO COM A

SAÚDE E SEGURANÇA DE
SEUS TRABALHADORES
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SESMT COMEMORA O 37º ANIVERSÁRIO

EMBASADO NO SUCESSO PREVENCIONISTA

As empresas com mais de 100 funcio-
nários são obrigadas a possuir um serviço
de Segurança e Medicina no trabalho.
Essa iniciativa foi consolidada no dia 27
de julho de 1972, pelo até então Ministro
do Trabalho, Julio Barata, que publicou as
portarias 3.236 e 3.237, que regulamenta-
vam a formação técnica em Segurança e
Medicina do Trabalho e atualizando o arti-
go 164 da CLT.

Desde então, muita coisa mudou, e Bra-
sil evoluiu, significativamente, nas questões prevencionistas,
e muito desse sucesso é creditado ao SESMT - Serviço Es-
pecializado em Segurança e Saúde no Trabalho.

Em 2009, o SESMT completou 37 anos e para comemo-
rar essa data foi escolhido o Auditório da FUNDACENTRO,
em Pinheiros, São Paulo. Com um público de, aproximada-
mente, 150 pessoas, divididas entre Técnicos de Segurança
do Trabalho, Médicos do Trabalho, Enfer-
meiros do Trabalho, Engenheiros de Segu-
rança do Trabalho e sindicalistas, o evento
homenageou os destaques profissionais do
SESMT com uma placa comemorativa.

Este ano o Sintesp, através da indica-
ção dos próprios técnicos de segurança do
trabalho, homenageou os profissionais Bru-
no de Oliveira Sandrini, técnico de segu-
rança do trabalho; Eduardo Milaneli, enge-
nheiro do trabalho; Koshiro Otani, médico
do trabalho e Wilma Yumi Okamura, enfermeira do trabalho.
Todos os homenageados foram unânimes em reconhecer a
importância da comemoração pelos 37 anos do aniversário
do SESMT e do quanto os profissionais que o compõe aju-
dam a construir uma história positiva em prol da causa pre-
vencionista.

Para Wilma, que atua há quase 30 anos
como enfermeira do trabalho, foi uma hon-
ra receber essa homenagem. “Foi uma
surpresa muito grande. Essa homenagem
me emocionou bastante e estou muito fe-
liz”, ressaltou. Wilma destacou, ainda, que
o papel do enfermeiro do trabalho para a
saúde e segurança do trabalhador é fun-
damental porque o enfermeiro é um pro-
fissional que tem uma visão ampla do con-
texto geral da empresa e que se dedica de
forma integral no seu trabalho, não só pelo tempo que ele
permanece na empresa, como também pela sua responsabili-
dade em relação aos outros profissionais.

“Temos que continuar a luta pela segurança e saúde do
trabalho, aliando as questões de meio ambiente também, pois

Cerca de 150 pessoas, envolvidas com o universo da segurança e saúde do trabalho, prestigiaram o evento
comemorativo que o Sintesp promoveu, no auditório da Fundacentro, para ressaltar a importância dos

profissionais que compõem o SESMT nesses 37 anos de luta em prol da causa prevencionista

são temas unificados em prol dos traba-
lhadores. Temos que atuar para preservar
a saúde e segurança e acredito que esta-
mos no caminho correto. Nesses quase 30
anos na área, vejo que a evolução foi mui-
to positiva, apesar de que em cada mo-
mento aparecem novos riscos, as doenças
vão mudando, mas acredito muito que es-
tamos no caminho correto”, salientou a en-
fermeira Wilma.

Eduardo Milaneli, engenheiro do traba-
lho homenageado nesse 37º aniversário destacou que dos
profissionais que compõe o SESMT aquele que está mais na
linha de frente hoje são os técnicos porque estão em sua
maior parte nas empresas, diferente dos engenheiros e dos
médicos, que normalmente estão mais focados nas grandes
empresas. “Por isso, é muito gratificante ser homenageado
por voto dos técnicos que acompanham um pouco do nosso

trabalho nessa luta para tentar fazer com
que a prevenção de acidente seja um pou-
co mais respeitada e fico muito feliz com
esse voto de confiança que os técnicos
têm dado para o nosso trabalho”, decla-
rou.

Milaneli lembrou que diferente de ou-
tros tempos, agora estamos vivendo um
movimento muito forte em prol da cultura
prevencionista e o Sintesp é o grande ca-
talisador desse processo. “Percebemos

que outras entidades não se expõem tanto quanto o Sintesp e
muitas até procuram utilizar a categoria pra fazer política e
não para fazer prevenção, portanto, considero que pode fa-
zer política sim, mas pense na prevenção também”, obser-
vou. Por isso, em sua opinião, o Sintesp está de parabéns
pelo que vem fazendo em prol da causa. Outra observação

de Milaneli foi em relação a briga do Sin-
tesp, representado pelo seu presidente Ar-
mando Henrique, pelo Conselho da cate-
goria, bem como a luta para a mesma te-
nha um respeito um pouco maior na Se-
cretaria de Inspeção de Trabalho, em Bra-
sília.

“É preciso valorizar mais o trabalho dos
profissionais que atuam no setor de segu-
rança e saúde do trabalho. São esses pro-
fissionais que tentam, a todo custo, e mui-

tas vezes expondo o seu emprego e até mesmo se expondo
pessoalmente e profissionalmente para tentar formar uma
cultura prevencionista e, infelizmente, continuamos na bata-
lha e precisamos crescer para atingir objetivos melhores”,
avaliou o engenheiro.
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O Técnico de Segurança do Trabalho,
Bruno, se mostrando bastante emociona-
do pela homenagem, contou que já atua
nessa área desde 1975, e teve a felicidade
de tomar contato com o setor da preven-
ção de acidentes já aos 14 anos quando
entrou numa empresa como aprendiz. Ao
longo de sua carreira teve a felicidade de
contribuir com a questão prevencionista
através de seu trabalho e hoje Bruno já
está há 16 anos atuando na área da Cons-
trução Civil, um setor que, apesar do tra-
balho intenso, na maior parte da vezes os
técnicos, os engenheiros, os médicos, só
são lembrados quando ocorrem acidentes.
“Muitas vezes a mídia só divulga notícias
ruins e muito pouco do que já temos feito
de bom nesse setor”, mencionou o técni-
co. “Por isso, estou muito feliz, emocionado e não imaginava
que nessa idade poderia estar sendo homenageado pelo meu
trabalho em prol da causa”, salientou.

O médico do trabalho homenageado nesta edição, Dr.
Koshiro, manifestou sua alegria e satisfação em participar
desse ambiente e ser homenageado pelo Sintesp. “Reconhe-
ço que os técnicos de segurança se constituem na coluna
vertebral do SESMT. É ele, por questões óbvias, que tem
dedicado tempo integral a essa atividade, diferente do médi-
co, do engenheiro e da enfermeira, que muitas vezes tem
horário parcial de trabalho, por isso lembro que a sustenta-
ção desse serviço nas empresas se dá pelos técnicos de se-
gurança do trabalho”, comentou.

Para Dr. Koshiro, a questão da preven-
ção dos acidentes do trabalho envolve vá-
rios aspectos socioeconômicos, além de vá-
rios fatores profissionais e não se trata de
uma única responsabilidade atribuída so-
mente aos técnicos de segurança. “Sendo
assim, temos que ver o SESMT e as ações
de saúde e segurança juntamente com os
negócios da empresa, com o seu desen-
volvimento e o seu crescimento no mer-
cado. Portanto, ao completar 37 anos de SESMT, vale a pena
algumas reflexões. Essa estrutura tradicional do SESMT cen-
tralizada na ação desses profissionais tem que ser revista e
tem que ser abordada de uma forma mais ampla envolvendo
todos os processos, todas as instâncias de uma empresa, con-
siderando, principalmente, que ações de
segurança tem a ver com os negócios da
empresa também”, declarou o médico do
trabalho.

ABERTURA

Para compor a mesa de abertura, fo-
ram convidados: Cleonice Caetano, secre-
tária Nacional sobre Saúde e Segurança
do Trabalho pela UGT, que comentou a
inserção da Mulher nas questões de Saúde e Segurança, afir-
mando que as mesmas estão muito presentes nas questões
prevencionistas, e falou sobre a união dos profissionais. “To-

dos os profissionais que atuam no setor de
Saúde e Segurança do Trabalho têm que
estar unidos para que juntos possam co-
memorar o sucesso nas questões que en-
volvem esse universo”, analisou.

João Scaboli, secretário estadual de
Saúde e Segurança da Força Sindical, por
sua vez, parabenizou a iniciativa dos Téc-
nicos de Segurança e profissionais do
SESMT e comentou, no discurso de aber-
tura, sobre a questão da gestão. “Ainda
temos muita coisa para fazer com relação
a gestão da Saúde e Segurança do Traba-
lho. Temos que  buscar as causas para en-
contrarmos as soluções nesses quesitos”,
concluiu ele.

O Vereador do PDT, Cláudio Prado, no
seu pronunciamento, apoiou a ideia da cria-

ção de um selo de qualidade, por meio do qual estaria garantido
que o produto foi fabricado sem nenhum acidente: “Apoio, sim,
a ideia do selo de qualidade, informando de uma forma clara,
que o produto foi concebido sem um único acidente. Duvido que
as empresas não se preocupariam em possuir esse certificado
de qualidade”, observou o vereador.

Já o presidente do SINTRACON - Sindicato dos Traba-
lhadores na Indústria da Construção Civil de São Paulo, An-
tonio de Sousa Ramalho, comentou sobre uma possível reu-
nião para as discussões prevencionistas: “Está na hora da
Força Sindical encabeçar um encontro com todas as outras
centrais sindicais para discutir as relações de Segurança do

Trabalho” e, continua: “temos que ter uma
política integrada para dar mais condições
para as ações de saúde e segurança, e isso,
deve ser responsabilidade dos sindicatos”,
finalizou.

Jurandir Bóia, presidente da FUNDA-
CENTRO, agradeceu a presença de todos
e comentou: “a FUNDACENTRO, sempre
que tiver eventos como esse nunca estará
ausente. Sempre seremos parceiros nos as-
suntos relacionados as questões de Saúde e

Segurança do Trabalho”, declarou.
Finalizando as apresentações da mesa de abertura, o pre-

sidente do SINTESP, Armando Henrique, fez um paralelo a
sua história com o SESMT: “estou, também, há 37 anos ten-
tando dar minha ajuda nas questões prevencionistas”, ressal-

tou. Armando, ainda, discursou sobre os
recursos que são destinados a essa ques-
tão. ”Nem 10% dos recursos contingenci-
ados para a Saúde e Segurança do traba-
lho chegam até o trabalhador, por isso, só
atingiremos nossos objetivos quando tiver-
mos uma postura de ação integrada com
todos os envolvidos em prol da Saúde e
Segurança do Trabalho”, enfatizou Arman-
do.

Logo após a entrega das placas, foi re-
alizada uma palestra, ministrada por Domingos Lino, do De-
partamento de Saúde Ocupacional e diretor adjunto da Pre-
vidência Social, sobre: Política Nacional sobre Segurança e

Armando, do Sintesp,

com os homenageados

Homenagem

ao Técnico

de Segurança
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Saúde no Trabalho.
No final do evento, foi organizado um

painel, com o tema “Ações de um SESMT
integrado como benefício para os traba-
lhadores” – formado pelos quatro profissio-
nais homenageados, no qual cada um teve
de cinco a 10 minutos para explanar sobre a
sua visão em relação a importância do as-
sunto e fazer as considerações pertinentes.

Armando concluiu a realização do even-
to informando que o Sintesp sempre teve a tradição de promo-
ver essa homenagem, tendo como base a publicação da portaria
3214 – a primeira portaria que deu origem a esse serviço - e
sempre com a expectativa de socializar esse serviço, chamando
a atenção para os erros e acertos. Porém, Armando enfatizou
que o SESMT tem muito mais acertos do que erros.

“O enfoque sempre tem sido político e social e temos feito
um grande esforço para que outros profissionais do SESMT,
tais como engenheiros, médicos e os enfermeiros façam o mes-
mo na sua base da categoria, porque um
dos erros que o SESMT tem cometido nos
últimos 37 anos é que estamos, esse tempo
todo, falando para nós mesmo. Por isso, te-
mos que começar a envolver a nossa soci-
edade, pois quem compra o nosso serviço,
e quem é o verdadeiro interessado das ações
do SESMT é o próprio trabalhador”, obser-
vou Armando. Para ele, se esse interessa-
do não tem conhecimento do que se trata,
daí, talvez essa seja a maior dificuldade que
temos até hoje em avançar na ocupação de espaço. “Apesar de
que quem conhece o verdadeiro SESMT já tem um entendi-
mento que o mesmo já provou ao que veio. Esse ano foi um
diferencial porque nós fizemos com que os próprios profissio-
nais homenageados de cada categoria tivesse uma atuação ati-
va no evento, comentando sobre o grau de dificuldade e os avan-
ços conseguidos esses serviços dentro das empresas”, finalizou
Armando.

MANIFESTAÇÕES

Algumas entidades fizeram questão de ressaltar a importân-
cia da data. Em comunicado divulgado via Internet, o presidente
da GSO – Grupo de Saúde Ocupacional,
Mário Márcio dos Santos, gerente de Segu-
rança e Medicina do Trabalho, informou que
o Brasil foi o primeiro país a ter um serviço
obrigatório de segurança e medicina do tra-
balho em empresas com mais de 100 funci-
onários. Este passo foi dado no dia 27 de
julho de 1972, por iniciativa do então minis-
tro do trabalho Júlio Barata, que publicou as
portarias 3.236 e 3.237, que regulamenta-
vam a formação técnica em Segurança e
Medicina do Trabalho e atualizando o artigo
164 da CLT. Por isto, a data foi escolhida para ser o dia nacional
de prevenção de acidentes de trabalho.

“Hoje, após muitos anos, não se pode pensar uma empresa
que não esteja preocupada com os índices de acidentes de tra-
balho. A segurança dentro da empresa é sinônimo de qualidade

para a mesma e de bem-estar para os tra-
balhadores. Financeiramente, também é van-
tajosa: treinamento e infra-estrutura de se-
gurança exigem investimentos, mas por ou-
tro lado evitam gastos com processos, inde-
nizações e tratamentos de saúde em casos
que poderiam ter sido evitados. “Parabéns a
todos que trabalham nessa área e vamos con-
tinuar juntos, em defesa da segurança e saú-
de de nossos trabalhadores”, expressou o

presidente do GSO.
A Fundacentro também divulgou um comunicado, no qual

enfatiza as ações da entidade em prol da saúde e segurança e
sua colaboração para gerar conhecimento sobre medidas de pre-
venção. De acordo com a divulgação da assessoria de impren-
sa da Fundacentro, segundo estatísticas de abril de 2009 da OIT
- Organização Internacional do Trabalho, os acidentes do traba-
lho são a causa da morte de dois milhões de pessoas por ano em
todo o mundo, e de acordo com a Organização, esses números

representam mais mortes do que as ocasio-
nadas pelo uso de drogas e álcool juntos. So-
mados a esses números são registrados em
média quase 270 milhões de acidentes não
fatais e 160 milhões de novos casos de doen-
ças no ambiente de trabalho.

Para tentar reverter esta situação, desde
a sua criação, no ano de 1966, a Fundacen-
tro, tem o intuito de gerar conhecimento so-
bre medidas de prevenção em Segurança e
Saúde no Trabalho (SST) -, sua missão é
gerar, produzir e difundir conhecimento so-

bre SST. Para José Damásio, assessor da diretoria técnica da
Fundacentro, o papel da instituição é “estar à frente”, trazendo
o conhecimento sobre SST e divulgando pelo Brasil.

Em entrevista para a Assessoria de Comunicação da Funda-
centro de São Paulo, Adir de Souza, técnico de segurança da
instituição, colocou que a entidade foi e é a instituição responsá-
vel não só pelo fomento da pesquisa, mas no pensamento, no
meio dos trabalhadores, dos empresários brasileiros, no que diz
respeito à segurança e saúde do trabalhador.

Adir lembra que as pesquisas da Fundacentro são conhe-
cidas mundialmente. “O trabalho do benzeno, por exem-
plo – em que existe a comissão do benzeno em vários

estados brasileiros – é um trabalho im-
portante e que muita gente publica e sai
na imprensa em nível nacional. Uma das
primeiras instituições a pesquisar os tra-
balhos da cana-de-açúcar no Brasil foi
a Fundacentro”, ressalta o técnico.

Na visão de Souza, educação e se-
gurança no trabalho devem estar sem-
pre juntos. Ele lembra que atualmente o
excesso de burocracia, de preenchimen-
to de papéis, como, por exemplo, o
PPRA - Programa de Prevenção de Ris-

cos Ambientais, só faz com que o técnico de segurança
perca o foco em saber o que de fato está acontecendo no
local de trabalho, especialmente o quanto de informação
os trabalhadores recebem acerca dos riscos a que estão
expostos.

Homenagem
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do Trabalho
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de Segurança
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A Força Sindical realizou nos últi-
mos dias 29,30 e 31 de julho de 2009,
na Praia Grande, o 6º Congresso Naci-
onal da entidade, que contou com a
participação de quatro mil dirigentes
sindicais dos 27 estados, que represen-
taram todas as categorias de trabalha-
dores (alimentação, químicos, metalúr-
gicos, entre outros). “Toda Força pelo
Trabalho Decente” foi o tema escolhi-
do para este ano. Na abertura do Con-
gresso Paulinho mencionou que seriam
discutidas estratégias para sensibilizar
a sociedade sobre a necessidade de reduzir a jornada de tra-
balho para 40 horas semanais, debater uma política de valo-
rização do servidor público e o fim do fator previdenciário.
“Todos são temas importantes para a construção de um Bra-
sil mais justo”, enfatizou.

A solenidade de abertura do Con-
gresso aconteceu no dia 29 e contou
com as presenças de todos os presiden-
tes das demais Centrais Sindicais em
atuação no Brasil (CUT, Nova Central,
UGT, CTB e CGTB). Os ministros Luiz
Dulci, da Secretaria-geral da Presidên-
cia; Carlos Lupi, do Trabalho; e José
Pimentel, da Previdência; também com-
pareceram, além de prefeitos e parla-
mentares de diferentes legendas, como
os deputados federais Marcio Fran-
ça, presidente do PSB no Estado de São Paulo, José
Genoino (PT/SP) e Brizola Neto (PDT/RJ).

Durante seu discurso de abertura do 6º Congresso Pau-
linho avaliou que as condições de vida dos trabalhadores
brasileiros estão melhores hoje do que há 10 anos em de-
corrência das conquistas salariais e da manutenção dos
direitos trabalhistas firmadas em ne-
gociações com o governo Lula. Para
Paulino, o presidente Lula inaugurou
uma nova era nas negociações entre
trabalhadores e Presidência da Re-
pública.

“O presidente nos recebe e nego-
cia democraticamente com os sindi-
calistas”, contou o dirigente, enfati-
zando também que o presidente Lula
aceitou derrubar a Emenda 3 da
super receita.

Para o secretário geral da Central,
João Carlos Gonçalves, o Juruna, é importante destacar o
acordo entre governo e as centrais sindicais que prevê a
recuperação do poder aquisitivo do salário mínimo. “Agora

LUTAR PELA REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO

FOI O PRINCIPAL DESTAQUE DO

6º CONGRESSO NACIONAL DA FORÇA SINDICAL

precisamos pressionar o Congresso
para aprovar a lei sobre o tema”,
avisou o secretário geral.

Carlos Lupi, ministro do Trabalho
informou que com este acordo, o sa-
lário mínimo teve aumento real de
60%. Juruna lembrou ainda que per-
to de 90% das categorias de traba-
lhadores do país têm fechado as cam-
panha salariais com, no mínimo, a re-
posição integral da inflação dos últi-
mos 12 meses.

Lupi afirmou, ainda, que os traba-
lhadores brasileiros devem lutar pela redução da jornada
de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais, sem o
corte nos salários, porque nas principais economias do
mundo os empregados já têm uma carga menor de traba-

lho. Além disso, mencionou que no
Brasil muitos setores econômicos e
profissões já trabalham 40 horas por
semana. “Defendo a diminuição da
jornada e os trabalhadores têm de por
100, 200 ou 300 mil pessoas em Bra-
sília para conquistar o benefício”,
conclamou Lupi, acrescentando que
a diminuição do tempo de trabalho é
importante para melhorar a qualida-
de de vida dos trabalhadores e gerar
empregos.

A seu ver, a medida também é boa
para as empresas porque trabalhando menos o emprega-
do terá capacidade para produzir mais e melhor. “A rei-
vindicação é saudável”, frisou. Sobre a reação contrária
dos empresários à jornada menor, o ministro do Trabalho
foi enfático: “É a luta de classes”.

Depois de reconhecer que os trabalhadores unidos têm
condições de avançar na luta, o mi-
nistro destacou que o governo fede-
ral está estudando medidas de estí-
mulo à produção, a fim de acelerar o
processo econômico, e citou a deci-
são do Codefat - Conselho Delibera-
tivo do Fundo de Amparo ao Traba-
lhador, de liberar 200 milhões de re-
ais para os taxistas renovarem a fro-
ta, com juros subsidiados. “Estamos
avaliando quais setores estão preci-
sando de recursos”, frisou.

Paralelamente ao Congresso os
sindicalistas presentes realizam um amplo debate sobre
os temas do congresso. No dia 30, por exemplo, os parti-
cipantes foram divididos em 8 grupos: Amarelo (Colônia
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das Costureiras), Cinza (Colônia dos
Comerciários – térreo), Laranja
(Colônia dos Comerciários - Auditó-
rio), Verde (Colônia dos Comerciári-
os – Salão de Festas), Preto (Colônia
dos Borracheiros), Azul (Colônia dos
Têxteis - quadra) Marrom (Colônia
dos Têxteis – 1º andar) e Vermelho
(Ginásio Municipal “Falcão”). A cria-
ção destes grupos de discussões teve
como objetivo democratizar o debate
dos temas e viabilizar uma participa-
ção maior dos delegados sindicais.

DESTAQUES

Durante os debates ganhou destaque também a presença da mulher e dos Ser-
vidores públicos. As trabalhadoras, especialmente, compareceram com um bloco
compacto, cujo centro é a reivindicação de uma maior presença nas instâncias de
direção da Central. Os Servidores, que até este Congresso tinham ocupado espa-
ço secundário, passam a reivindicar uma presença mais afirmativa na estrutura e
nas políticas forcistas.

No plano de lutas debatido, votado e aprovado no dia 31, último dia de Congresso,
três bandeiras ganharam relevância: jornada de trabalho de 40 horas semanais; ratifi-
cação das Convenções 158 da OIT (que proíbe demissão imotivada) e da 151, que
garante a negociação dos Servidores; e fim do fator previdenciário, que aumenta o
prazo de contribuição e reduz o valor das aposentadorias.

Além disso, durante o 6º Congresso, o maior da história da Força Sindical, foi
realizada a 3ª Conferência Internacional da Força Sindical, com a presença de 38
delegações internacionais que representaram os trabalhadores de 33 países.

Outro acontecimento importante nesta edição do Congresso foi a eleição da nova
direção nacional da Força Sindical. Paulinho foi reeleito presidente da Central para um
mandato de mais quatro anos e adiantou que a primeira iniciativa da nova diretoria da
Força Sindical será a deflagração da campanha nacional pela jornada de 40 horas
semanais, sem redução salarial, junto com as outras centrais (CTB, CUT, CGTB,
UGT e Nova Central).

Este ano, o Sintesp também mar-
cou presença no 6º Congresso da For-
ça Sindical, representado por 12 de-
legados sindicais, compostos pela sua
diretoria. “Tivemos uma participação
ativa em todos os momentos, especi-
almente na oficina especializada em
Saúde e Segurança do Trabalho, da
qual tiramos várias moções de inte-
resse da saúde do trabalhador e, cer-
tamente, de interesse dos Técnicos de
Segurança”, contou Armando Henri-
que, presidente do Sintesp.

Segundo Armando, o Sintesp não
esteve lá apenas com o objetivo de
ocupar espaço na Central, pois, faz parte da entidade desde sua fundação, sendo que
é um dos 50 sindicatos mais atuantes da base da Força. “Tínhamos a certeza de que o
SINTESP poderia ocupar mais uma secretaria. Buscamos esse espaço, mas ainda
não foi possível dessa vez, entretanto, conseguimos dois cargos na executiva nacional
da Força, e entendemos que houve um avanço, pois não tínhamos nenhum cargo naci-
onal e tínhamos apenas a Subsecretaria de Segurança do Trabalho da Força Estadual.
Em nossa visão, o resultado final mostra que a Força está bem fortalecida, o Paulinho
foi reeleito e o SINTESP cumpriu com o seu papel”, concluiu Armando.

CONFIRA AS PROPOSTA DA OFICINA

DE SAÚDE DO TRABALHADOR

APRESENTADAS NA PLENÁRIA DO

6º CONGRESSO DA FORÇA SINDICAL:

MOÇÃO

1 – Criar, organizar e fortalecer as Entidades Sin-
dicais, Secretarias e Departamentos de Saúde
do Trabalhador.
2 – Criar uma rede virtual que socialize informa-
ções sobre Saúde do Trabalhador.
3 – Propiciar e promover junto aos trabalhadores
de base os conhecimentos de seus direitos na
área de Saúde do Trabalhador.
4 – Incentivar que os trabalhadores conheçam os
riscos de acidentes e adoecimento nos locais de
trabalho.
5 – Divulgar amplamente uma política na área de
Saúde do Trabalhador que defenda os interes-
ses dos trabalhadores.
6 – Pleitear junto ao Governo a garantia de esta-
bilidade dos trabalhadores que participarem do
projeto Vidas Paralelas.
7 – Doação de até 30% do orçamento da Central
para as atividades das Secretarias Orgânicas.
8 – Recomendar que as Estaduais da Força cri-
em suas Secretarias de Formação Sindical com
Ênfase em Saúde e Segurança no Trabalho.
9 – Incentivar a criação de Comissão Bipartite em
todos os Estados.
10 – Criação na Central das seguintes Secretari-
as: Segurança Alimentar, Segurança Publica, Pri-
vada e Educação, Segurança no Transito e De-
senvolvimento e política urbana.
11 – Realização de uma pesquisa nacional sobre
acidentes e doenças profissionais com seqüelas.

Confira, também, as Moções aprovadas na
oficina de Saúde e Segurança no Trabalho
para VI Congresso da Força Sindical:

1 – Moção em Defesa da melhoria da fiscalização
nas empresas realizadas pelo Ministério do Tra-
balho, através da participação e acompanhamento
dos Sindicatos (Convenção 148 OIT) – Docu-
mento em anexo.
2 – Moção de apoio ao banimento do amianto –
Documento em anexo.
3 – Moção de Repudio ao Projeto Lei 112/2006 –
referente à redução de vagas na lei de cotas
para pessoas com deficiência - Documento em
anexo.
4 – Moção de Repudio sobre a atitude do Ministro
Temporão em desrespeito ao Conselho Nacional
de Saúde.
5 – Moção de Repudio sobre a inoperância da
Secretaria de Inspeção do Trabalho/MTE.
6 – Apoio ao Manifesto em defesa da vida – docu-
mento em anexo.
7 – Exigir urgentemente a Regulamentação da
PEC29.
8 – Exigir a criação de uma Política Nacional de
Saúde e Segurança no Trabalho para o setor
publico.
9 – Apoio à Regulamentação do Conselho Profis-
sional dos Técnicos de Segurança do Trabalho.

Momento da Oficina de

Saúde do Trabalhador
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O SINTESP - Sindicato dos Técnicos de Segurança do
Trabalho no Estado de São Paulo, realizou no dia 30 de julho
de 2009, na sua sede no centro de São Paulo, a palestra téc-
nica “Novo FAP – Alterando o Texto Geral do Decreto 6042”,
ministrada por Dr. Jorge Gimenez Berruezo, técnico de Se-
gurança do Trabalho, advogado e diretor do SINTESP. 

A apresentação contou com a participação de 20 pes-
soas, que ao longo das explicações, puderam sanar suas
dúvidas sobre esse tema tão discutido atualmente.

Segundo Gimenez, a discussão é de extrema importân-
cia, pois os resultados são atribuídos às empresas: “Este
tema é muito importante, pois recai diretamente sobre o
desempenho das empresas sobre o gerenciamento dos ris-
cos, cuja gestão é dos profissionais de SST – Segurança
e Saúde do Trabalho. Assim, como apenas 80% dos
SESMT - Serviço Especializado em Segurança e Saúde

SINTESP REALIZA PALESTRA SOBRE NOVO FAP

no Trabalho, têm o técnico de segurança, um bom resul-
tado, que permita reduzir a alíquota de SAT - Seguro de
Acidente do Trabalho, futuramente, será cobrado destes
profissionais. Ou seja, a cobrança de resultados/metas
será uma realidade para os profissionais“ e continua: “O
empregador não vai mais querer apenas papel para apre-
sentar à fiscalização, mas, sim, resultados que reduzam o
valor SAT”, destaca.

As alterações no decreto 6042 também foram comenta-
das pelo diretor. “O decreto não contemplava a formula de
cálculo do FAP – Fator Acidentário de Prevenção. A Reso-
lução 1308/09, veio trazer esta inovação, que permitirá às
empresas e prepostos realizar ensaios e verificar se a Previ-
dência a aplicou corretamente, a partir de setembro, momen-
to em que as certidões FAP serão disponibilizadas às empre-
sas”, explica Gimenez.

Convênio com a Clínica de Psicólogos Associados, na Rua Dr. Paulo Vieira, 363 – no bairro Sumaré (próxi-

mo ao Metrô Vila Madalena). Este convênio oferece atendimentos na área clínica em consultório particular,

hospitais, escolas, empresas e residências; atendimento às crianças, adolescentes adultos e idosos; orienta-

ção e atendimento a casais, pais e famílias; entre outros. Os telefones para contato são (11) 9339-7237 /

3209-7782

Convênio jurídico com os Advogados Dr. Ubiratan Costodio e Dr. José Geraldo de Almeida Marques, com

escritório situado na Rua Frei Caneca, 33  7º andar – Consolação, Cep: 01307-001 - São Paulo. Os contatos

podem ser  fe i tos  v ia  te l :  11-  3120-2368,  e -mai l s  marques@cos todioemarques .com.br  /

ubiratan_costodio@itelefonica.com.br, ou site:

www.costodioemarques.com.br.

Convênio médico-odontológico com a Ser Clube Golden Cross. O Plano oferece cobertura nacional e o

melhor custo-benefício para os associados do Sintesp. Além disso, o atendimento oferece cobertura odonto-

lógica gratuita. Os novos associados, que formalizarem e manterem a adesão ao quadro de associados do

Sintesp, a partir da realização da Expo Proteção 2009, contarão com isenção da taxa de anuidade no primei-

ro ano de adesão. Visite o estande do Sintesp na Expo Proteção e aproveite essa excelente oportunidade!

Mais informações no tel. (11) 3123-5077; Na página 27 deste jornal, ou no site www.sintesp.org.br

Convênio com as Óticas Max, com o oferecimento de 20% de desconto para os associados do Sintesp em

serviços. No caso de produtos o desconto é de 10%. Entre os serviços e produtos oferecidos, destacam-se

o atendimento com consultores em Ótica, com consulta oftamológica gratuita na compra de armação e

lentes da loja; óculos de grau e de sol (várias marcas), lentes de contato, entre outros, com pagamentos

parcelados em cheque e cartão de crédito. Mais informações (11) 3362-0295 / 3223-6313 ou e-mail:

vtm@oticamaxfoto.com.br .

SINTESP CONSOLIDA NOVOS CONVÊNIOS

PARA OS ASSOCIADOS

Trabalhando para proporcionar melhores benefícios para seus associados, o Sintesp conseguiu
consolidar novos Convênios ligados às áreas jurídicas e médico-odontológicas, tais como:

�

�

�

�
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A rede elétrica é uma preocupação cons-
tante nas questões prevencionistas. Pensan-
do nisso, o SINTESP, em parceria com a AES
Eletropaulo, realizou nos dias 2 e 16 de julho,
em sua sede no Centro de São Paulo, o “Cur-
so básico de segurança com eletricidade em
atividades próximas a Rede elétrica”. O even-
to contou com a participação de, aproximada-
mente, 80 pessoas, divididas entre Técnicos
de Segurança e interessados, e foi ministrada
por Paulo Sérgio de Andrade, coordenador
de Segurança com a População da Eletropau-
lo; e Marcos Brocini, Técnico em Eletricidade
de Campo.

A palestra foi elaborada com dados e ima-
gens que mostram a realidade do assunto no
Brasil. Para aproximar as participantes à ques-
tão são realizados experimentos demonstran-
do os curtos circuitos e a diversidade de con-
dução de eletricidade.

 A diversidade de atuação do Técnico de
Segurança é um dos focos para o esclareci-
mento sobre o tema, conforme afirma Paulo
Sérgio: “as informações aqui podem ajudar a
evitar mais acidentes, pois os técnicos de Se-
gurança do Trabalho atuam em diversas áre-
as e a eletricidade está em todos os lugares”
e, continua: “nosso papel é propagar a infor-
mação para a maioria da população que co-
nhece apenas as tomadas de casa em 110 ou
220 volts, e, com isso, nós, da Eletropaulo,
levamos à ciência do público esclarecimentos
sobre as tensões que variam 110 a 345.000
volts, e dicas para evitar qualquer tipo de aci-
dente”, conclui o palestrante.

SINTESP E AES

ELETROPAULO REALIZAM

CURSO EM PARCERIA

MEIO AMBIENTE

Meu canto, significa a residência e domicílio, o lugar onde rompemos com o tempo e
caímos na realidade. Minha Cidade, estão nossos direitos e deveres. Na minha ótica, observa-
se atualmente a existência da “CIDADE LEGAL”, regularizada, e da “CIDADE ILEGAL”, sem
planejamento e excluída de investimentos. Meu Mundo, está os temas Moradia, Meio Ambi-
ente, assim como todos os outros, são de extrema importância do ponto de vista da Proteção
dos Direitos humanos. Segue a apresentação da LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL, que diz
respeito as Convenções e tratados.

Espero que esse ARTIGO possa contribuir para difundir informações e incentivar os TRA-
BALHADORES a se organizar para a DEFESA de um Direito essencial à Dignidade de qualquer
Ser humano, o DIREITO À MORADIA. A Proteção e a Promoção dos Direitos Fundamentais
vêm sendo, cada vez mais, objeto da atenção e da atuação dos mais diversos Órgãos e Agen-
tes, sejam eles Públicos ou Privados, integrantes da Sociedade Civil Organizada.

O MEIO AMBIENTE URBANO é um desses direitos. Apesar de ser ele reconhecido, de há
muito, como DIREITO FUNDAMENTAL, em Convenções e Tratados Internacionais o fato é
que só veio a ser expressamente previsto em nossa CONSTITUIÇÃO, a partir de 2000, quando
foi incluído no rol dos Direitos Sociais do ART. 6º, ao lado da Educação, da Saúde do Trabalho,
do Lazer, da Segurança, da Previdência Social, da Proteção à Maternidade e à Infância e da
Assistência aos Desamparados. É certo que, antes disso, o Direito à Moradia já era contempla-
do por AÇÕES do Poder Público e sua promoção era buscada por diversos organismos da
Sociedade Civil, mas é certo também que, a partir dessa previsão Constitucional, essa atuação
se intensificou e se tornou mais eficiente. A edição do ESTATUTO DA CIDADE e das NOR-
MAS COMPLEMENTARES, com a criação dos Órgãos e mecanismos neles previstos, signifi-
cou importante avanço no sentido da efetivação desse Direito Fundamental. A edição de
Normas e a criação de órgãos, porém, não são suficientes, por si sós, para a concretização do
Direito. É preciso que os ÓRGÃOS funcionem, utilizem os mecanismos de que dispõem e façam
ser cumprida a letra da lei. Muitos são os Órgãos Públicos encarregados das POLÍTICAS
PÚBLICAS à implementação do Direito à Moradia; não são poucas, também, as ONGs e Movi-
mentos Sociais que a ele se dedicam. São igualmente numerosos os PROJETOS já idealizados
e criados, sendo essencial que se cobre e se busquem sua concretização e seu contínuo
aperfeiçoamento.

O Processo histórico de Urbanização no País, levou as Cidades Brasileiras a uma situação
INSUSTENTÁVEL, caracterizada pela DESIGUALDADE e EXCLUSÃO TERRITORIAL. A
população de baixa renda foi gradativamente sendo EXCLUÍDA e “EMPURRADA” para as
áreas periféricas da Cidade, de modo a serem submetidas a condições precárias de moradia,
habitando muitas vezes em encostas de morros, margens de rios, várzeas, área  de PROTEÇÃO
AMBIENTAL, enfim em todas as Regiões ignoradas pelo MERCADO IMOBILIÁRIO. Não
bastasse o FATOR SOCIAL dessa questão, deve-se enfatizar também os enormes PREJUÍZOS
AMBIENTAIS e URBANOS ocasionados por essa situação, uma vez que o ALOJAMENTO
de PESSOAS nessas áreas são responsável por Enchentes, Desmoronamentos, POLUIÇÃO,
além de originar Epidemias, Violência Urbana e outros males. Segundo o pesquisador Boaven-
tura de Souza Santos, mostram que os Moradores de Favela, que se encontram em situação
irregular na ocupação do solo, tendem a considerarem-se também “IRREGULARES” como
PESSOAS. Evitam qualquer tipo de contato com o PODER PÚBLICO, deixando de chamar a
POLÍCIA para resolver conflitos ou reclamar a POLÍTICOS sobre a falta de água encanada ou
rede de esgotos. Essas PESSOAS vivem totalmente alienadas da vida “Dentro do estado”,
sendo provada de Direitos Sociais e Civis. Existe o fato de que grande parte das RELAÇÕES
JURÍDICAS das quais depende a Vida das pessoas é baseada em suas MORADIAS, como é o
caso da possibilidade de abertura de CREDIÁRIOS e de CONTA EM BANCO.

Por fim, IRREGULARIDADE na Moradia é um problema, que gera muitas dificuldades
incluindo a ausência de INVESTIMENTO e POLÍTICAS PÚBLICAS. Os LOTEAMENTOS
IRREGULARES não recebem planejamento Urbanístico e Infra-Estrutura Urbana; as ruas são
irregulares, muito estreitas e não asfaltadas, a numeração das casas é completamente informal
e desorganizada. A Questão Ambiental é deixada de lado, ocorrem uma série de problemas que
dificultam a Vida das Pessoas e ocasionam Prejuízos Ambientais. Somando à situação atual de
Desigualdade e Exclusão territorial verificada nas Cidades brasileiras, mostra como é preocu-
pante o Histórico desrespeito ao Direito à Moradia. Onde as AÇÕES JURÍDICAS que tratam
da Moradia como um Direito Humano Fundamental são ainda bastante insuficientes. Isso se
dá pois os instrumentos presentes no Estatuto da Cidade são recentes. Espera-se, contudo,
que num futuro próximo essas Ações sejam mais DIFUNDIDAS e ARTICULADAS entre si.
Espera-se também que as DECISÕES DOS TRIBUNAIS caminhem sempre no sentido da PRO-
TEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS, provendo a Criação de JURISPRUDÊNCIA no assunto
e, acima de tudo, provendo acesso à Moradia Digna àqueles que precisem.

Dra. Fátima Regina Feitosa - Técnica de Segurança do Trabalho e Advogada

MEU CANTO, MINHA CIDADE.... MEU MUNDO

Meu Canto, Minha Cidade... Meu Mundo foi tema escolhido para ser
desenvolvido no Seminário do dia 05/06/2009-Dia Mundial do

Meio Ambiente da DEFENSORIA SOCIAL.
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A Diretoria do SINTESP iniciou no mês de Julho uma Cam-
panha de Sindicalização com o objetivo de aumentar o número
de sócios da Entidade, bem como promover a conscientização
junto aos profissionais Técnicos de Segurança do Trabalho, no
sentido de mostrar a importância de se tornar sócio.

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

Veja agora a importância da Sindicalização e de ser sócio
de um Sindicato como o SINTESP:

1 - Somos uma categoria diferenciada, portanto, o Técnico
de Segurança do Trabalho deve ter tratamento personalizado,
independente do ramo de atividade em que trabalha;

2 – A força de uma categoria profissional depende do senti-
mento 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 negocia-
ções 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, pa-
lestras técnicas, seminários, 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 trabalha-

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

SINDICALIZAÇÃO – O QUE É ISSO?
Sindicalizar-se significa acreditar no Sindicato e fazer dele

seu representante legal junto ao patrão ou gestor público, entre
outros fatores.

O Sindicato só é forte e só conquista alguma coisa, quando
representa muita gente. Por isso deixe de ser um trabalhador
solitário. Junte-se a nós e lute pelos seus direitos!

As nossas campanhas salariais são desenvolvidas em ne-
gociação com vários sindicatos patronais e gestores públicos,
com a ampla participação dos diretores e trabalhadores em
nosso Estado.

As lutas visam a valorização dos trabalhadores Técnicos de
Segurança do Trabalho, com o objetivo de termos um plano de
cargos, carreiras e salários, manter o piso salarial no estado
de São Paulo e de alcançar metas imediatas.

COMO SE SINDICALIZAR? É MUITO FÁCIL!
Só é sindicalizado (a) aquele trabalhador (a) que preencha

uma ficha de filiação tornando o Sindicato seu representante.

QUE DIREITOS TEM O SINDICALIZADO (A)?
Cada Sindicato tem seu Estatuto e cada estatuto define o

que são direitos e deveres do sindicalizado (a). São direitos

PORQUE É IMPORTANTE SER SÓCIO
dos Sindicalizados (as) do SINTESP:

* Participar com direito de voz e voto, encaminhando suges-
tões e defendendo propostas em todas as instâncias do Sindi-
cato;

* Usufruir de todos os benefícios oferecidos pelo SINTESP;
* Manter-se informado sobre a vida e as atividades do Sindi-

cato.

QUE DEVERES TEM O SINDICALIZADO (A)?
* Cumprir o Estatuto do SINTESP;
* Respeitar, aceitar e encaminhar as deliberações tomadas

democraticamente pelas instâncias superiores desta Entida-
de;

* Participar da vida ativa do Sindicato e trabalhar pelo seu
fortalecimento.

COMO O SINDICATO SE MANTÉM?
O SINTESP é mantido financeiramente pelos seus Sindica-

lizados, o que lhe dá representatividade para lutar em favor dos
trabalhadores (as).

Cada sindicalizado (a) do SINTESP contribui, anualmente,
com R$ 40,00 (quarenta reais), em uma só parcela.

É com esta contribuição que o SINTESP mantém a Asses-
soria Jurídica, o pagamento dos salários dos funcionários (as),
paga as contas de água, luz, telefone, impressões de jornais,
boletins, informativos, cartazes, visitas às empresas, promove
seminários, congressos, assembléias, etc.

Mas não é só isso! Confira, visite a nossa sede própria em
São Paulo e as Regionais em todo o Estado.

Além disso, sinta-se orgulhoso em pertencer a uma catego-
ria diferenciada que se chama Técnico de Segurança do Traba-
lho, afinal quando alguém pergunta qual é a sua profissão, você
responde: “técnico de segurança do trabalho” e não a profissão
da categoria preponderante a qual você está trabalhando. Para
você ter uma idéia melhor, se você estiver trabalhando em uma
metalúrgica, não irá falar que é metalúrgico e sim “técnico de
segurança do trabalho”, e assim acontecerá se você for traba-
lhar em uma indústria química, por exemplo, o que prova que é
o “técnico de segurança do trabalho” pertence a uma categoria
diferenciada. E a única entidade que representa o Estado de
São Paulo é o SINTESP, que é o único que defende os interes-
ses específicos da categoria na legislação trabalhista, preven-
cionista e nas questões salariais. Então, porque não se orgu-
lhar disso e participar do seu Sindicato?!

Procure o DP da sua empresa e solicite para que ele
efetue o pagamento da contribuição sindical para o SIN-
TESP.

QUAL A DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA?

Diante de alguns comentários que temos acompanhado a
respeito da contribuição sindical – feita anualmente – e do pa-
gamento da anuidade do trabalhador associado ao SINTESP,
por conta de sua sindicalização, a direção do Sindicato faz
esse importante alerta para todos os companheiros que ainda
têm dúvidas sobre a origem e a necessidade de termos a cate-
goria cada vez mais unida através do SINTESP mobilizada e
devidamente associada.

Já a Contribuição Sindical é um recolhimento que nada tem
a ver com o fato do empregado ser ou não sindicalizado ao
sindicato de sua categoria profissional. O recolhimento da Con-
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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

tribuição Sindical atende aos Artigos 579 e 580 da Consolida-
ção das Leis do Trabalho – CLT, segundo a qual, compulsoria-
mente, o trabalhador é descontado, anualmente, o correspon-
dente à remuneração de um dia de trabalho, sendo ele associ-
ado ou não ao seu sindicato de representação comercial.

Vale ressaltar que esta contribuição recolhida tem um des-
tino dividido entre diversas entidades sindicais, federativas e
confederativas, além de uma parcela destinada ao Governo
Federal, precisamente ao Fundo de Apoio ao Trabalhador, o
FAT.  Por isso informamos que, independente de qual sindica-
to você esteja ou não associado, o recolhimento da Contribui-
ção Sindical é certa, então, porque não recolher para o SIN-
TESP, que é o Sindicato representativo da sua categoria? Caso
contrário, o empregador poderá ser penalizado a pagar duas
vezes por entendimento judicial.

Lembre-se: trabalhador forte e consciente é trabalha-
dor sindicalizado. O SINTESP é a nossa força!

COMO MANTER-SE INFORMADO (A)?
Você tem alguma dúvida sobre alguma questão trabalhis-

ta? Deseja alguma informação sobre as NR´s, Legislações
atuais do MTE, do Corpo de Bombeiros, Assessoria Jurídica,
ou conhecer mais as atividades do Sintesp, deseja fazer algu-
ma crítica ou sugestão? Fale conosco. O Sindicato possui um
plantão “tira dúvidas”. É só procurar o Sintesp, que fica locali-
zado na Rua 24 de Maio, 104, 5º andar – Centro de São Paulo
– próximo à Praça da República. Telefone (11) 3362-1104 / Fax
(11) 3333-4251 ou pelo link Fale Conosco no site
www.sintesp.org.br .

Durante a feira 2009, a campanha continua no estande do
Sintesp.
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