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O SINTESP, pelo terceiro ano

consecut ivo,  conquistou o

Prêmio Marca Brasi l  2009, na

categoria  “Melhor  Marca de

Entidade do Setor Segurança no

Trabalho” em pesquisa

respondida por  le i tores  da

Revista  Cipa.  O evento de

premiação foi realizado no dia 15

de setembro e o local escolhido

para a  cer imônia foi  o  Salão

Nobre do Clube Sírio,  em São

Paulo.
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A profissão de Técnico de
Segurança começou no Brasil com
a denominação de inspetor de
segurança. Num segundo mo-
mento, a denominação passou a
ser Supervisor de Segurança e, logo

em seguida, mudou para Técnico de Segurança do Trabalho.
A própria nomenclatura da profissão induz a conduta de
relacionamento, que traz muitos prejuízos para a vida
profissional dos nossos colegas de profissão. Partimos do
princípio que a denominação de “inspetor” já remete à uma
imposição de ‘xerife’. Na mudança para supervisor, essa
visão passou a ser do profissional que chefia, tem poder de
mando ou é preposto da empresa. Quando se verificou que
essa designação não estava apropriada, mudou para Técnico
de Segurança do Trabalho.

Não está claro que a função do técnico é ser promotor
de Segurança e Saúde no Trabalho. Vale lembrar que o
termo “promover” é diferente de executar. Essa confusão
fortalece a conduta generalista, ou seja, o ‘faz tudo’.
Sabemos, também, que o TST é uma das poucas
profissões em que as funções são estabelecidas por lei
através da portaria 3275/MTE - que levada a rigor,
contempla quase que 100% das ações do profissional sem
desvio de função.  Fazer gestão e promover é mais amplo
do que fiscalização e cumprimento da legislação e
apontamento de erros e defeitos.

Para que isso seja minimizado, os profissionais de nível
técnico precisam ser versáteis, direcionando as ações sem
comprometer o objetivo final e não entrando em choque
com as relações de trabalho. Um dos problemas de saúde
e segurança do trabalho é a falta de gestão e indicadores
de desempenho. Com isso, os interlocutores: em-
presários, trabalhadores e os segmentos que têm ligação
direta com a nossa área não conseguem mensurar as
ações, com isso, depondo contra o papel do técnico na
frente de trabalho.

70% DOS TÉCNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO SÃO

DEMITIDOS POR MOTIVO DE RELACIONAMENTO

Nossa formação foi - e continua - sendo tecnicista. Na
prática, sabemos que a técnica é muito importante, mas
a experiência tem mostrado que as ‘técnicas de
negociação’ e a sociologia nas relações de trabalho são
importantes. O TST se relaciona com todos os atores da
empresa, desde o mais humilde trabalhador até o mais
elevado nível da diretoria. Se o técnico não estiver
qualificado e preparado para lidar com essa realidade,
irá adotar, consequentemente, uma conduta parcial e
conflitante.

Existe uma tese bem conhecida nas relações do
trabalho de que, o sucesso de uma profissão no nível
médio – que é nosso caso - ela não pode ser por
imposição, mas, sim, conquistada nas relações de
trabalho. Considerando essas variáveis, podemos dizer
que reduziremos um ‘câncer’ da profissão, chamado:
desvio de função. Muitas vezes a necessidade de manter
o emprego, força o técnico a cumprir ordens que não
condizem com as funções já estabelecidas.  Vale salientar
que todas estas dificuldades não se resumem apenas ao
TST. Acompanha também todos os profissionais de SESMT
- Serviço Especializados em Segurança e Medicina no
Trabalho, mas com menos grau de intensidade, pois essa
realidade atinge mais o técnico por estar mais ligado de
forma presencial ao local de trabalho, interagindo com a
rotina produtiva da empresa.

Nesse sentido, quando o TST conseguir se colocar
como promotor da saúde e segurança do trabalho,
aplicando mecanismos de avaliação de desempenho e
demonstrando de forma clara que suas ações
proporcionam o ganho de qualidade de vida no trabalho
e agregando valores para o negócio da empresa para o
trabalhador, considerando as Normas do Estado, o
profissional será mais respeitado e minimizará essa
tragédia de que 70% do TST são demitidos por questões
de relacionamentos e não por desempenho técnico.

Armando Henrique - Presidente
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O Auditório do Sindicato dos Urbanitários de Santos
acolheu, no dia 24 de setembro de 2009, o II Seminário Técnico
de Saúde e Segurança do Trabalho de Santos e Região. O
evento contou com a participação de, aproximadamente 90
pessoas e teve como principal objetivo esclarecer dúvidas
referentes ao cotidiano do técnico, e temas mais  específicos,
tais como: FAP – Fator Acidentário Previdenciário, Decreto
6945 – que retira do Técnico de Segurança do Trabalho a
competência de elaborar o PPRA no Setor de TI, Gestão de
Segurança de Trabalho e Conselho de Classe.

Um fato interessante foi notado logo na mesa de inscrição.
O SINTESP tem como costume pedir 2 quilos de alimentos
não perecíveis para cada participante das palestras, os quais
são encaminhados para entidades filantrópicas. Para o
seminário de Santos os alimentos não foram exigidos, mas o
que vimos foi uma grande mostra de solidariedade dos
Técnicos, que mesmo sem a cobrança, trouxeram cerca de 50
Kg de mantimentos que foram doados para uma instituição
de caridade.

Para Paulo Sergio Novais, diretor vice-presidente da
Regional Santos, os esclarecimentos para as questões do
novo decreto são fundamentais para alunos e Técnicos mais
experientes: “Esse evento é muito importante para
esclarecimentos em geral, pois acredito que hoje, temos uma
quantidade muito grande de alunos presentes. O
aprendizado deles é muito importante. Inclusive, nesse novo
aspecto do Decreto 6945, que impede o Técnico de assinar o
PPRA no segmento de TI”, informou. A união foi outro ponto
de destaque para Novais: “O evento é muito importante para

SUBSEDE DE SANTOS REALIZA II SEMINÁRIO TÉCNICO DE SAÚDE E
SEGURANÇA DO TRABALHO DE SANTOS E REGIÃO

nos unir e, com isso, lutarmos para que volte nossas
condições. A lei é bem clara, o Técnico pode assinar o PPRA.
Infelizmente a classe de TSTs está desunida e esse tipo de
evento traz conhecimento e proporciona uma troca de ideias
e informações que, para nós, é muito importante”, esclarece
Novais.

A participação dos alunos do Curso de Técnico de
Segurança da região, também, foi contundente. Para a aluna
Adriana Silva dos Santos, da EACON – Praia Grande, o diálogo
com o sindicato  e a troca de informações é importante: “O
evento agrega conhecimento para nós, que estamos no
começo dos estudos. Precisamos disso, precisamos estar
integrados com o Sindicato também para buscarmos nossos
direitos e nossos deveres e é importante para entendermos
como será nosso trabalho” e continua: Conhecer pessoas e
estabelecer esse contato com o Técnico de Segurança do
Trabalho é muito importante para nosso futuro”, esclarece
Adriana.

Para completar o seminário, foram realizadas três
palestras com temas direcionados as necessidades dos
profissionais da região. René Cavalcanti,  diretor do SINTESP
e Psicólogo,  ministrou o tema “Nexo Técnico Epidemiológico
Previdenciário”, Wagner Francisco De Paula, Técnico de
Segurança do Trabalho, Técnico em Meio Ambiente, Diretor
do SINTESP e Consultor de Empresas de Saneamento
Ambiental, explanou sobre o tema “Como vincular a
Segurança do Trabalho ao Meio Ambiente, na elaboração do
PPRA”. Para finalizar o evento, Armando Henrique,
presidente do SINTESP, abordou o tema “Gestão de Segurança
no Trabalho como Fator de empregabilidade”.

Armando Henrique entregando o prêmio ao técni-
co de segurança

Grande público compareceu ao evento
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O SINTESP, pelo terceiro ano consecutivo, conquistou o
Prêmio Marca Brasil 2009, na categoria “Melhor Marca de
Entidade do Setor de Segurança no Trabalho” em pesquisa
respondida por leitores da Revista Cipa. O evento de
premiação foi realizado no dia 15 de setembro e o local
escolhido para a cerimônia foi o Salão Nobre do Clube Sírio,
em São Paulo.

O Prêmio Marca Brasil ,  organizado pela TRIO
INTERNATIONAL DISTINCTION, comemorou 10 anos de
existência e tem por objetivo identificar e destacar, dentre
os fornecedores de produtos e serviços de vários setores
da economia nacional, as marcas de empresas que,
segundo a ótica dos seus consumidores, têm o seu respeito
e que por isso merecem ser homenageadas através da
premiação. Para escolher os vencedores a organização,
mais uma vez, adotou como ferramenta de votação, cupons
virtuais disponibilizados na internet e cupons impressos
em revistas.

Sua história revela números expressivos, que atestam
sua abrangência e credibilidade: 2.688.000 cupons de
votação distribuídos, 309.700 votos apurados,
aproximadamente 540 categorias pesquisadas e 24 setores
econômicos abrangidos.

Hoje, pela sua relevância, a iniciativa é considerada uma
das mais importantes premiações multissetoriais para o
meio empresarial. Para Armando Henrique, presidente do
SINTESP, o reconhecimento pelo prêmio é gratificante,
apesar do cenário trabalhista atual: “Para o SINTESP, para
a diretoria e, especialmente, para o associado, essa
premiação é muito especial. Nós sabemos que existe uma
certa adversidade da visão social com relação ao

PELO TERCEIRO ANO CONSECUTIVO, SINTESP
CONQUISTA PRÊMIO MARCA BRASIL

Armando Henrique representando o Sintesp na
premiação concedida pela Revista Cipa

Panorama geral de todos os ganhadores do Prêmio
Marca Brasil 2009

Luciano Targiani, Armandol Henrique, Laércio
Fernandes e Fábio Piza

sindicalismo. E, mesmo com esse momento difícil que
estamos passando atualmente, com o desemprego, falta de
oportunidade e uma série de outras questões, o SINTESP tem
crescido de forma extraordinária” e continua: “Nós
conseguimos contabilizar, através de diversos indicadores,
um crescimento de 800% nos últimos seis anos” afirma .

Segundo Armando, a Área de Saúde e Segurança do
Trabalho é composta por uma massa crítica muito
significativa e, com isso, a opinião gerada por esse grupo
possui grande credibilidade. “Sabemos, também, que
fazemos parte de dezenas de instituições que atuam na
área prevencionista. Com isso vencer pelo 3º ano
consecutivo o Prêmio Marca Brasil é motivo de orgulho e
de estimulo para a categoria de TST”, conclui o presidente
do SINTESP.
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A preocupação com a

qualidade de vida e com o

meio ambiente aumenta

com o passar dos anos. O

SINTESP está acompa-

nhando esses temas de

perto e promoveu, no dia 24

de setembro, um debate

técnico com a palestrante

Mirdes de Oliveira – Técnica

de Segurança do Trabalho,

Pós-Graduada em Meio

Ambiente e Sociedade. O

tema escolhido para o

evento foi: “Gestão

Ambiental e Segurança no

Trabalho como Ferramenta

de Prevenção e Preservação

do Meio Ambiente para uma

Melhor Qualidade do

Trabalho e Vida”.

Cerca de 30 pessoas

acompanharam o debate e foram arrecadados 60 Kg de

alimentos não perecíveis que serão encaminhados para

entidade Beneficente Grupo Daniel  -  GEDA, a qual

mantêm mensalmente a distribuição de cestas básicas

à 60 famíl ias carentes.  Além dos mantimentos, foi

distribuída uma colcha artesanal, confeccionada por

uma associada da Secretaria da Mulher, evidenciando a

ótima função social do Sintesp.

Mirdes ,  na  sua  expos ição,  abordou temas

interessantes ao dia a dia dos profissionais, tais como:

as atividades do TST, a necessidade do TST ser um

educador em Meio Ambiente, as Mulheres e o Meio

Ambiente, Gestão de Meio Ambiente e Segurança no

Trabalho e a apresentação da Portaria Conjunta nº 259,

a  C IPA e  as  Centra is  S indica is  no  L icenc iamento

Ambiental.

Para ela, as questões ambientais estão presentes no

cotidiano do Técnico de Segurança do Trabalho, pois

tudo está interligado: “Hoje, não tem como falar de

Segurança no trabalho sem incluir  o assunto meio

ambiente.  No f ina l  das  contas  tudo resu l ta  em

sustentabilidade”, conclui Mirdes.

DEBATE TÉCNICO NO SINTESP
CONTEMPLA FUNÇÃO SOCIAL

A Força Sindical do Paraná, realizou na Associação
Banestado, em Pontal, PR, nos dias 18,19 e 20 de setembro
de 2009, o 1º Encontro Estadual de Cipeiros e o 1º Congresso
de Saúde do Trabalho. O evento contou com a participação
de, aproximadamente, 500 participantes (Cipeiros,
Técnicos de Segurança do Trabalho e Dirigentes Sindicais),
de diversas categorias profissionais.

A realização é parte integrante do projeto Pró-Ação,
parceria firmada no início de 2008 entre a Força Sindical, o
Governo do PR e a Secretaria Estadual de Saúde do PR.

Participaram do evento vários nomes dos meios sindical
e político, tais como: Roberto Requião, governador do
Paraná; Orlando Pessuti, vice-governador; Nelson Garcia,
Secretário Estadual do Trabalho; Paulo Pereira da Silva,
presidente da Força Sindical; Maria Auxiliadora, secretária

Nacional da Mulher na Força Sindical; Sérgio Butka,
presidente da Força Sindical Paraná; Núncio Manala,
secretário Estadual de Saúde e Segurança da Força Sindical
Paraná; Arnaldo Gonçalves, secretário Nacional de Saúde
e Segurança da Força Sindical; Gilberto Martins, secretário
Estadual de Saúde; e Wilsom Campos, assessor Técnico do
DIESAT – Departamento Intersindical de Estudos e
Pesquisas em Saúde e Ambiente de Trabalho.

Representando o SINTESP, o diretor Rogério Santos
apresentou a palestra: “Controle Social e Saúde do
Trabalhador”. Em entrevista ao Primeiro Passo, Rogério
destacou a interação dos vários profissionais presentes
que trocaram informações entre todos os segmentos:
“a mescla  de ideias  entre  Técnicos  de Segurança,
Cipeiros e Dirigentes Sindicais construíram diversas
propostas de ação para ser desenvolvida entre a Força
Sindical Paraná e o Governo do Estado e essa atitude
foi muito importante para a viabilização dos projetos
propostos”, concluiu.

SINTESP PARTICIPA DO PROJETO

PRÓ-AÇÃO NO PARANÁ

60 quilos de alimentos
foram doados

“...a mescla de ideias entre Técnicos de
Segurança, Cipeiros e Dirigentes Sindicais

construíram diversas propostas de ação
para ser desenvolvida entre a Força

Sindical Paraná e o Governo do Estado e
essa atitude foi muito importante para a

viabilização dos projetos propostos”



Jornal do Sintesp - nº 218 - Ano 2009 7

O Banco Itaú entrou com um agravo sobre a decisão de
2º Instância do TST – Tribunal Superior do Trabalho, contra
o recolhimento da contribuição sindical para o SINTESP –
Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Estado
de São Paulo, afirmando que exerce o pagamento para a
categoria preponderante, nesse caso, o Sindicato dos
Bancários.

Entretanto, o agravo foi negado, formalizando mais uma
vitória do SINTESP nessas
questões. “O TST afirma, que
se a empresa possui um
trabalhador de categoria
diferenciada, tem que
recolher a Contribuição
Sindical para o sindicato
correspondente”, afirma Dr.
Ademar José, advogado do SINTESP.

Foi mantido o acórdão, da segunda instância, que
determina: “Os Técnicos de Segurança do Trabalho,
efetivamente, constituem categoria diferenciada. E no
Estado de São Paulo são representados pelo sindicato-
autor (SINTESP), independentemente do ramo no qual

SINTESP VENCE BATALHA JURÍDICA CONTRA ITAÚ

se ative, nos termos da Carta Sindical de fls. 31”. O
documento ainda destaca outro ponto importante: “O
pagamento só se perfaz quando efetuado no tempo,
modo, lugar e ao titular correto da obrigação”, o que
não foi respeitado.

Essa decisão do TST se estende a  todo o setor
bancário. Armando Henrique, presidente do SINTESP,
af i rma que todos  os  técnicos  de  segurança  que

trabalham no setor devem
alertar o departamento de
recursos  humanos  da
empresa em questão, para
que o  recolh imento se ja
efetuado corretamente,
evitando, assim, desgastes
desnecessár ios .  Para

Armando, essa decisão terá duas conseqüências: “a
just iça  decid ir  favorável  ao S INTESP,  na pr imeira,
segunda e  terce i ra  Instânc ia ,  representa ,  para  o
s indicato,  um forta lec imento para  melhor ia  do
atendimento aos Técnicos de Segurança do Trabalho, e
o  respei to  pe la  prof i ssão como uma categor ia
diferenciada”, conclui o presidente.

“ Essa decisão do TST se estende a
todo o setor bancário...”

No dia 15 de outubro, a ABNT e ABIQUIM assinaram
acordo que possibilitará o acesso gratuito à ABNT NBR
14725:2009, primeira norma técnica brasi leira que
atende às recomendações do Sistema Harmonizado
Globalmente  para  C lass i f i cação e  Rotu lagem de
Produtos Químicos (GHS), criado pela ONU. A ABNT NBR
14725:2009,  e laborada pelo  Comitê  Bras i le i ro  de
Química (ABNT/CB-10), fornece orientações
sobre a comunicação de perigos de produtos
químicos.

O GHS padroniza  os  cr i tér ios  de
classificação de perigo de produtos químicos.
O sistema também define os elementos de
comunicação desses  per igos ,  inc lu indo
requisitos para rotulagem e para fichas de
informação de segurança. O GHS não é uma
regulamentação, mas a sua adoção aumenta
a  segurança  no manuseio ,  no  uso  e  no
transporte de produtos químicos, tanto no
País como no comércio internacional.

ABNT E ABIQUIM ASSINAM ACORDO QUE DARÁ ACESSO

GRATUITO A NORMA DO GHS
O acordo entre a ABNT e a ABIQUIM permitirá que

profissionais, após informarem seus dados cadastrais,
recebam um link de acesso gratuito à norma. O cadastro
poderá ser feito, a partir do dia 15 de outubro, pelo site da
ABNT (www.abnt.org.br) ou pelo canal Normas Técnicas,
no portal da ABIQUIM (www.abiquim.org.br/abnt).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Longe vai o tempo onde as questões de Segurança e
Saúde no Trabalho eram tratadas  bem a l i  no
Departamento Pessoal, onde alguém da confiança do
chefe daquele Departamento cuidava de quase tudo.
As CAT – Comunicações de Acidente do Trabalho eram
abertas ou não conforme o desejo desta ou daquela
pessoa e as atividades de conscientização dos traba-
lhadores ficavam resumidas a uma Semana Interna de
Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT – muito
mais festiva do que técnica e tudo acabava em clima
de festa.

E  isso era ass im porque,  embora houvesse um
discurso de possibilidades de sanções, na verdade a
grande maioria dos casos de acidentes e doenças só
tinham mesmo consequências para os trabalhadores e
suas famílias. Em nome do progresso todos os custos
da insegurança no local do trabalho eram assumidos
pela sociedade como um todo através da previdência
social e muito raramente ia além disso. Por conta disso,
muitas organizações cuidavam do assunto como uma
coisa a mais e esta forma de ver e tratar o assunto de
certa forma ainda resiste em algumas delas.

O grande pre ju ízo  deste  tempo –  para  as
organizações – foi o desenvolvimento da cultura de que
Segurança  e  Saúde no Trabalho cu idando-se  de
qualquer forma.

Assim, se para determinada área a contratação de
prof iss ionais  e  especia l istas  seguia determinados
cr i tér ios,  para a  área de SST isso era totalmente
diferente, bastava ter ali qualquer profissional que
atendesse a lei e que na verdade incomodasse o menos
possível. O assunto foi “levado com a barriga” – sem
que se ao menos pensasse que mais cedo ou mais tarde
todos  os  custos  gerados  i r iam aparecer  e  que
obviamente quando se fala em dinheiro  tudo pode
tornar-se complicado.

Embora  nos  ú l t imos  anos  o  governo venha
sinalizando de forma clara que os custos dos acidentes
e doenças do trabalho começaram a incomodar e por
conta disso venha conduzindo a relação organizações
x previdência para um novo modelo, muitas são as
organizações que ainda insistem no modelo do “fazer
por  fazer ”,  expondo-se  de  forma per igosa ,
especia lmente no que diz  respeito aos chamados

passivos ocupacionais. A ideia do “nada vai acontecer”
segue forte na forma de ver de alguns administradores
e isso – se não for mudado – em breve implicará em
custos significativos.

MUDANDO PARADIGMAS

Durante muito tempo a ideia que o acidente e a
doença do trabalho são consequências inevitáveis do
processo produtivo, certamente fez com que muitos
dos envolvidos neste processo entendessem que as
lesões e adoecimento oriundos do trabalho fossem
uma espécie de subproduto que não tinha como ser
evitado. Al iado a isso – a cultura do adicional  de
insa lubr idade e  a  ráp ida  e  barata  so lução dos
equipamentos  de  proteção ind iv idual  também
contribuíram para que o assunto fosse tratado de
forma.

Obviamente tais ideias não poderiam persistir ao
longo do tempo, especialmente do ponto de vista ético
e da premissa que o trabalho deve ser ferramenta para
a  melhor ia  da  condição humana e  jamais  para  a
mutilação ou adoecimento de pessoas. Além disso, e
principalmente para a ótica do mundo dos negócios –
mais cedo ou mais tarde os custos destes eventos
chamariam a atenção.

Segundo a lgumas est imat ivas ,  os  ac identes  e
doenças do trabalho custam aos pais U$ 32 bilhões/
ano, sendo que 25 % deste valor impacta diretamente
a previdência social. Não é difícil  imaginar que um
trabalhador que precocemente deixa de contribuir e
passa apenas a receber é uma grande problema, isso
sem fa larmos  nos  custos  dos  t ratamentos ,
medicamentos, etc.

De olho nesta realidade e conta, o governo vem
pouco a pouco ajustando a situação. Parte deste ajuste
se dá pelas ações regressivas da previdência que tem
como objetivo ressarcir os cofres públicos dos gastos
com acidentes e doença do trabalho ocorridos pela
inobservância clara das normas de segurança e saúde
no trabalho. Nada mais justo que aqueles que não
cumprem as regras paguem pelas consequências. Junto
a isso surgem também as questões do FAP tentando
separar o joio do tr igo e no nexo epidemiológico

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO – VELHOS
COSTUMES PODEM CUSTAR MUITO DINHEIRO.
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obrigando as organizações a tornarem mais fortes e
evidentes seus sistemas de gestão para o assunto.
Tudo isso indica que em pouco tempo só será possível
tocar  um negócio se houver de fato uma gestão
adequada e  c lara  para  a  preservação dos
trabalhadores .  I sso ,  sem fa larmos das  ações  de
ressarcimento que a cada dia aumentam de valor.

Diante deste quadro – que no passado nada mais era
do que ameaça que poucas vezes se concretizava – não
há mais espaço para ao menos imaginar que uma porção
de papéis – mesmo que bem apresentados e escritos –
sejam suficientes para encerrar o assunto. De fato, será
preciso agir para que o trabalho não cause danos às
pessoas e aqueles que não o fizerem certamente arcarão
com os custos. Portanto, é preciso ficar claro que há
necessidade de mudanças nesta gestão.

SOLUÇÕES ENGANOSAS & SOLUÇÕES VERDADEIRAS

Em boa parte das organizações ainda existe a idéia
da burla, ou seja: se algo precisa ser feito, faremos
por fazer e daremos por encerrado o assunto.

Interessante que esta forma de ver e agir não ocorre
apenas com as questões de segurança e saúde no trabalho
mas também com assuntos que são hoje reconhecidamente
do interesse das organizações como, por exemplo, a
qualidade.  A “doença” do fazer por fazer muitas vezes ignora
a possibilidade que algo novo pode ser benéfico quando
adotado corretamente. Ao mesmo tempo, o chamado novo
muitas vezes é de fato impossível de ser executado já que
parte disso vem de projetos e programas externos que
pouco ou nada levam em consideração a realidade. Em boa
parte dos casos, se houvesse um pouco mais de
entendimento sobre determinados programas, sistemas ou
assuntos, com certeza, eles poderiam melhorar em muito a
gestão do  negócio e a solução verdadeira implicaria também
em resultados verdadeiros e de fato seria bom e não apenas
mais um grande elefante branco com certificado e tudo mais.

Para a Segurança e Saúde no Trabalho isso também
é uma verdade. Como também é verdade que cuidar
corretamente deste assunto não é tarefa muito difícil
e com certeza nem mesmo cara.

Cosmo Palasio de Moraes Jr. - Diretor Sintesp
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Os diretores e funcionários do
Sindicato dos Comerciários tro-
caram experiências e mostraram as
ações  desenvolv idas  no Semi-
nár io  Saúde do Trabalhador ,
durante  reunião  do Conselho
Sindical de São Paulo, em 22 de
setembro de 2009.

A atuação do Departamento de
Assistência Social e Previdência do
Sindicato, que engloba as áreas de
Segurança  e  Saúde,  fo i  apresentada por  Nei ldo
Francisco de Assis, diretor do Sindicato.

“Nesse tema, o conselho perdeu tempo antes de
iniciar o debate. O setor de saúde é primordial à ação
sindical,” definiu Ricardo Patah, presidente da entidade
e da União Geral dos Trabalhadores (UGT). O evento
também reuniu representantes de outras entidades e
centrais sindicais.

SAÚDE DO TRABALHADOR É ASSUNTO DE SEMINÁRIO

DO CONSELHO SINDICAL

O público assistiu à apre-
sentação de Edenilza Mendes,
médica do trabalho e consultora do
Sindicato dos Comerciários e
Federação dos Químicos de São
Paulo. Ela falou sobre o histórico da
Medicina do Trabalho e sobre a
legislação da área.

As ações de fiscalização da
Superintendência do Ministério do
Trabalho foram explicadas pela

auditora fiscal Viviane Forte. Os sindicalistas também
puderam conhecer os trabalhos do DIESAT (Departamento
Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e dos
Ambientes de Trabalho).

Para encerrar o evento, os participantes listaram as
ações de cada entidade para defender a saúde do
trabalhador e elaboraram gritos de luta para o setor.

Fonte: www.comerciarios.org.br

No dia 29 de setembro de 2009, a FUNDACENTRO em
parceria com a FESPSP - Fundação Escola de Sociologia e
Política de São Paulo realizou o workshop intitulado:
“Pesquisas sobre as condições e relações de trabalho dos
condutores de veículos de cargas”.

O objetivo do evento foi o de promover a divulgação dos
resultados dessa pesquisa e, na ocasião, foram apresentados
os tópicos, que contextualizam as ações da FUNDACENTRO
sobre Segurança e Saúde no Trabalho no Setor de Transportes,
além da apresentação das pesquisas e principais resultados.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

WORKSHOP ABORDA AS CONDIÇÕES E RELAÇÕES DE TRABALHO DOS

CONDUTORES DE VEÍCULOS DE CARGAS

O workshop também contou com a abertura de uma discussão
em grupo, com a finalidade de produzir novas propostas em
benefício do setor.

A parceria entre essas instituições visa o desenvolvimento
de ações para a realização de estudos, pesquisas e análises
sobre as condições e relações de trabalho dos condutores de
veículos de cargas e demais profissionais envolvidos nessa
atividade, em áreas urbanas e rurais das regiões Sudeste e
Centro-Oeste brasileira.

Mais informações: www.fundacentro.gov.br
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Cerca de 800 pessoas participaram
da Megasipat organizada pela Regional
de São José dos Campos do SindusCon-
SP.   Operários da construção civil,
estudantes dos cursos do SENAI
voltados para o segmento de
Engenharia e técnicos de segurança
tiveram um dia cheio de atividades. O
entusiasmo foi demonstrado logo cedo
na abertura dos trabalhos, quando as
autoridades foram recebidas com
aplausos. Para representar o SINTESP
estavam presentes no evento: Armando
Henrique, Presidente; Laércio
Fernandes, Vice-Presidente; e Jacy
Pitta, Vice presidente Regional e,
representando o Sintracon, Antonio de
Sousa Ramalho.

Para o diretor Regional do Sindus-
Con-SP,  José  Roberto Alves, este grande número de
participantes demonstrou, mais uma vez, a repre-

SINTESP MARCA PRESENÇA NA MEGASIPAT, REALIZADA EM

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

sentatividade da Megasipat para o
desenvolvimento da  construção civil.
“Todos tiveram a oportunidade de
avaliar os conceitos fundamentais para
termos uma construção civil mais segura,
com sustentabilidade. Nossos parceiros
estão de parabéns pelo empenho que
tiveram nesta grande realização. Devemos
todos nos empenhar com o objetivo de
alcançar o índice zero de acidentes.”

A Megasipat, que conta com a
parceria do SESI, SENAI, SECONCI e
apoiadores, tem por meta atingir todas
as empresas associadas, envolvidas no
universo da segurança do trabalho,
trazendo a interação entre todas elas, por
meio deste evento, que é realizado
desde o ano 2000, contemplando a
Capital e as nove regionais do SindusCon-

SP, com a participação de mais de 8.000  trabalhadores e 1.200
empresas associadas.

Ramalho, Pita, Armando, Flávio e Ivo
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MEIO AMBIENTE

A Câmara Municipal de São Paulo
promoveu no dia 6 de outubro, no Salão
Nobre da Câmara Municipal de São Paulo,
no Viaduto Jacareí, 100, República -, o
evento “Construção Sustentável:
diretrizes para a cidade de São Paulo”, com
o objetivo de apresentar o comitê gestor
da política municipal de mudança do clima
e estimular o setor de construção civil e
de desenvolvimento urbano a participar
da formulação de propostas para uma São Paulo
sustentável e de acordo com as necessidades que o mundo
moderno impõe.

O evento contou com a participação de representantes

dos setores da Construção Civil e
Desenvolvimento Urbano, além de espe-
cialistas no assunto e autoridades civis, como
o secretário Eduardo Jorge Sobrinho, da
Secretaria Municipal do Verde e Meio
Ambiente. Foram realizadas palestras sobre o
papel de cada setor, além de um debate ao
final da manhã.

Os participantes foram apresentados ao
comitê gestor da Política de Mudanças do

Clima. Essa Lei, 14933, aprovada em junho de 2009, é uma
iniciativa pioneira da cidade de São Paulo, uma das
primeiras a tentar apontar estratégias e propostas para
concretizar ações benéficas ao meio ambiente.

CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL FOI TEMA DE ENCONTRO EM SÃO PAULO

É visível  o reconhecimento da proximidade das
questões ambientais com a Segurança do Trabalho. O
Ministro de Estado do Meio Ambiente, através da
Portaria Conjunta MMA/IBAMA nº. 259 de 07.08.2009 -
DOU 10.08.2009 em seu Art. 1º obriga o empreendedor
a incluir no Estudo de Impacto Ambiental e respectivo
Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA, capítulo
específico sobre as alternativas de tecnologias mais
l impas  para  reduz i r  os  impactos  na  saúde do
trabalhador e  no meio
ambiente,  inc lu indo
poluição térmica, sonora
e emissões  noc ivas  ao
sistema respiratório.

A  Portar ia  t raz  a
necess idade expl íc i ta
para obtenção da licença
de insta lação,  proposta  pe lo  empreendedor  de
programa específico de Segurança, Meio Ambiente e
Saúde - SMS do trabalhador e ainda estabelece que o
programa deva ser submetido, pelo IBAMA, à central
sindical, à qual o sindicato da categoria majoritária no
empreendimento está filiada.

Segundo Valdizar Albuquerque, diretor do SINTESP,
a Portaria será um grande ganho para a categoria
prevencionista. “Essa Portaria vincula, para a licença,
o  compromet imento do empreendimento,  com a

PORTARIA VISA CRIAÇÃO DE TECNOLOGIAS LIMPAS FOCADA NA

SAÚDE DO TRABALHADOR

saúde e segurança dos trabalhadores e, para tanto,
vincula, indiretamente, a presença de profissionais de
SST no processo de elaboração de EIA/RIMA (Estudo
de Impacto  Ambienta l  e  Re latór io  de  Impacto
Ambiental)”, afirma o diretor.

O Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho,
há muito tempo, já via a necessidade desta interação.
Em 24 de Janeiro de 2008, o sindicato, representado
pelo diretor Albuquerque, participou de audiência

públ ica  sobre  o  empre-
endimento “Centra l  de
Tratamento de  Res íduos”
Leste – CTL na Cidade de
Mauá e  já  defendia  as
questões  de  Saúde e
Segurança  do Trabalho,
conforme consta na ata da

Secretária de Estado do Meio Ambiente de São Paulo:
“Valdizar Albuquerque, representante do Sindicato
dos Técnicos de Segurança do Trabalho, depois de
questionar os mecanismos e ferramentas utilizados
pelo empreendimento para garantir  a integridade
física dos trabalhadores, comentou que era importante
que todos  lutassem pelo  cumpr imento da
leg is lação. . .”,  entre  outras  ques tões  que foram
abordadas na reunião e que diz respeito a todos os
envolvidos.

“ O Sindicato dos Técnicos de Segurança
do Trabalho há muito tempo já via a

necessidade desta interação.”
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Fonte: Sintonia Comunicação

As mãos estão envolvidas na maioria das atividades
desempenhadas pelo ser humano, sendo um de seus principais
instrumentos de trabalho. Perdê-la significa a interrupção de
sua força profissional em uma faixa etária produtiva, além de
um enorme trauma psicológico e físico, somado à uma perda
econômica para empresa, governo e trabalhador.

Apesar de sua importância para a realização da maioria
das atividades, as mãos estão entre as partes do corpo
humano mais sujeitas a acidentes. A Revista Vigor
(www.revistavigor.com.br) publicou em 27 de setembro de
2009 um estudo divulgado pelo Anuário Estatístico de
Acidentes de Trabalho, publicado em janeiro de 2008, o qual
aponta que 30% dos 503.890 acidentes de trabalho, atingem
mãos, dedos e punhos.

Pensando nisso, a Associação Brasileira de Cirurgia da Mão
lançou a Campanha Nacional de Prevenção a Acidentes e
Traumas da Mão, já que muitos desses acidentes poderiam
ser evitados com investimentos em máquinas mais
modernas, com dispositivos de segurança, capacitação dos
trabalhadores e processos de produção mais adequados.

A qualidade do primeiro atendimento é de extrema 
importância, pois é dele que depende toda a evolução do
caso. Um socorro mal conduzido gera sequelas graves e,
muitas vezes, incapacidade funcional.

Além do trauma físico, outro problema a ser pensado é o
custo desse tipo de acidente. “É importante ressaltar que a
maior incidência dos acidentes e traumas da mão atingem a
população economicamente ativa e o afastamento dessas
pessoas de suas respectivas atividades, provoca um sério

ESTUDO APONTA QUE 30% DOS ACIDENTES DE TRABALHO NO

BRASIL ACOMETEM AS MÃOS

Para promover a prevenção contra os acidentes, a Associação Brasileira de Cirurgia da
Mão lançou a Campanha Nacional de Prevenção a Acidentes e Traumas

impacto econômico-social”, adverte Dr. Flávio Faloppa, da
Associação Brasileira de Cirurgia da Mão.

Na maioria dos casos, os custos com acidentes englobam
o atendimento médico e tratamento, indenização do
acidentado, horas perdidas no trabalho, substituição do
funcionário. Tudo isso gera prejuízo tanto para o governo,
quanto para a empresa, mas principalmente para o
trabalhador acidentado, que terá seu ganho diminuído
durante a recuperação e, em casos de acidentes mais graves,
carregará as seqüelas para o resto de sua vida.

Durante o Fórum Político Social ocorrido no 29° Congresso
Brasileiro de Cirurgia da Mão, órgãos ligados ao trabalho, como
o INSS e FIESP, discutiram juntamente com médicos da ABCM
a importância do desenvolvimento de políticas que cuidem
da prevenção de acidentes no âmbito de trabalho. Isto porque
cada vez mais empresas e órgãos do governo se mostram
interessados em uma cooperação mútua, na tentativa de
minimizar os danos causados ao acidentado e o impacto
econômico gerado por estes.

As estatísticas oficiais brasileiras ainda são limitadas, mas
como explica o Dr. Luiz Carlos Angelini, da Associação Brasileira
de Cirurgia da Mão, um acidente deste tipo pode sair caro.
‘Pacientes que ficam traumatizados são caros, eu tenho alguns
aqui no consultório que, somando todos os gastos, o tratamento
todo saiu três vezes mais caro’, afirma ele.

Para que estes problemas tenham uma melhor solução, é
que foi criada a especialidade de Cirurgia da Mão, que tem,
além de conhecimento profundo de anatomia, fisiologia e
fisiopatologia, um aprimoramento da técnica cirúrgica. O
objetivo da Cirurgia da Mão nos traumatismos é recuperar a
mão acidentada o mais rápido e o mais perfeito possível para
que essas pessoas voltem às suas atividades.
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As discussões para f inalizar a revisão da NR 20

começaram no final de julho. A nova norma já passou

pela  consul ta  públ ica  e  teve  todas  as  sugestões

tabuladas e analisadas. “Algumas foram incorporadas,

outras não, porque não atendiam aos critérios e ao

objetivo da norma. Agora se montou o GTT (Grupo

Técnico Tripartite) que vai efetivamente trabalhar em

cima do texto final. A previsão é de que se termine

esse texto até o final do ano”, explica o engenheiro

Fernando Sobrinho, da FUNDACENTRO.

“A expectativa é que a publicação ocorra no

primeiro semestre de 2010. Temos a perspectiva de

NOVA NR 20 ATENDERÁ CONVENÇÃO 174 DA OIT E O GHS 
concluir a norma em um curto espaço de tempo e já

temos um manual prático para entender item por item

da norma, de forma bastante clara e acessível para

todo o público que vai  implementar ”,  completa o

auditor fiscal da SRTE/RS, Roque Puiatti.

A forma como a NR 20 vem sendo reestruturada faz

parte de uma etapa da implementação da Convenção

OIT 174 para a Prevenção de Acidentes Ampliados,

incorporando, assim, vários aspectos previstos nesta

diretriz. A norma também está se adequando ao GHS

(S is tema Harmonizado Globalmente  para  a

Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos).

A FIEMT - Federação das Indústrias do Estado

do Mato Grosso, em Cuiabá, MT, foi o palco para

o X  Seminár io  de  Segurança  e  Saúde no

Trabalho do Estado de Mato Grosso, realizado

no período de 6 a 9 de outubro. O objetivo

principal do evento foi disseminar o conhe-

cimento sobre a Saúde e Segurança do Traba-

lho, visando assim, uma atualização profis-

sional e,  com isso, ajudar na prevenção de

acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.

O Seminário contou com diversos cursos e

palestras que foram ministradas abordando

sempre as questões prevencionistas e temas

corriqueiros ao dia a dias dos profissionais da

categoria. O SINTESP esteve presente, através

do Pres idente  Armando Henr ique,  que

destacou a contínua participação do sindicato

nos eventos em outras regiões: “o SINTESP, tem

como tradição participar dos eventos de Saúde

e Segurança do Trabalho promovidos em diversos

Estados  Bras i le i ros  pe los  nossos  co- i rmãos,  os

Sindicatos de Técnicos de Segurança do Trabalho. Nessa

ocasião, participamos do X Seminário de Segurança e

Saúde no Trabalho do Estado de Mato Grosso, com o

qual nós temos uma boa relação com o Geraldo Macedo,

Presidente do SINTEST-MT (Sindicato dos Técnicos de

Segurança do Estado do Mato Grosso), pois ele está

sempre presente em São Paulo, prestigiando as ações

SINTESP PARTICIPA DE SEMINÁRIO EM MATO GROSSO

do SINTESP”, observou

A part ic ipação da  FUNDACENTRO fo i  um dos

destaques segundo Armando: “tivemos a oportunidade

de representar o SINTESP na abertura do congresso e

no seminário, que contou, também, com o apoio da

FUNDACENTRO que, além de fornecer os especialistas

que contribuíram com a temática do encontro, foi

representado também pelo  seu Pres idente  que

compareceu na abertura do evento”, exaltou.

A FIEMT foi palco das discussões para a proliferação
das ações de saúde e segurança no trabalho



Jornal do Sintesp - nº 218 - Ano 2009 15

In formamos que o

SINTESP fechou Acordo

(Convenção Colet iva)  com

SINDUSCON – Sindicato da

Indústria da Construção Civil

de  Grandes  estruturas  no

Estado de São  Paulo ,  com

data base de 1º de Maio de

2009, tendo como reposição

5.83% sobre os salários dos

Técnicos  de  Segurança do

Trabalho que estão empre-

gados. 

Por meio deste acordo, o

profissional Técnico de Se-

gurança do Trabalho admitido

à partir de 1º de Maio de 2009, terá como salário admissão

9,16 por hora, ou R$ 2.015,20 mês. 

SINTESP E SINDUSCON FECHAM ACORDO SALARIAL

Novo acordo com Sinduscon reajusta o salário
do Técnico para R$ 2.015,20

Além disso,  f i ca  ga-

rantida a participação em

cursos, seminários, con-

gressos técnicos de inte-

resse  da  categor ia  ou

eventos  dev idamente

comprovados, l imitados

a dez dias por ano, mais

dois  sábados,  nas  em-

presas  que possuam

expediente aos sábados,

sem pre ju ízo  sa lar ia l ,

inclusive das férias 13º

salário e descanso remu-

nerado, desde que pré-

avisada a empresa, por

escrit,o com antecedência mínima de 48 (quarenta e

oito) horas. 
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CURSOS
09 à 13/11/09 - 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 as 22h - sede
13 e 14/11/09 - Curso Ponte Rolante - Sócio em dia R$ 200,00 – Demais R$ 400,00- Público Alvo: Técnico de Segurança e demais interessados – Carga
horária 21h – das 08h30 as 17h30 aula pratica dia 14/11 das 8h às 14h - sede
16 à 20/11/09 - Curso de Gestão de Resíduos Industriais - 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 - sede
23 à 27/11/09 - Curso Investigação de Acidente - Árvore de Causa  - Sócio em dia R$ 150,00 – Demais R$ 300,00- Público Alvo: Técnico de Segurança e
demais interessados – Carga horária 15h – das 19h as 22h - sede
28 e 29/11/09 - Curso Instrutor de Empilhadeira - Sócio em dia R$ 200,00 – Demais R$ 400,00- Público Alvo: Técnico de Segurança e demais interessados
– Carga horária 21h – das 08h30 as 17h30 aula pratica dia 29/11 das 08h00 às 14h - sede
*Cursos Sujeitos alterações. Inscrição: treinamento@sintesp.org.br - Fone: 11-3362-1104 R. 38

EVENTOS SEDE
Data Evento
19.11 Palestra Técnica – O Técnico de Segurança no Setor Público
03.12 Palestra Técnica -  Metodologia de escolha das luvas  adequadas aos riscos

EVENTOS REGIONAIS
Data Evento Local
19.11  Encontro sobre Segurança e Saúde no Trabalho Presidente Prudente
23.11 Encontro sobre Segurança e Saúde no Trabalho São José do Rio Preto
* Eventos: Sujeitos alterações.Inscrição: eventos@sintesp.org.br - Fone: 11-3362-1104 R. 38
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“Eu,  Si lvana Trindade de Souza ,  sou técnica de
segurança recém formada e gostaria muito de atuar na
área,  porém não tenho exper iência,  mas a  minha
vontade de trabalhar é imensa. Gostaria de ter uma
oportunidade de emprego. Muito grata!”

RESPOSTA:
“Prezada S i lvana,  atualmente,  temos aprox i -

madamente 40.000 técnicos com registro profissional e
experiência registrada em carteira em SP, sendo que no
SESMT das empresas de São Paulo temos,  aproxi-
madamente, 12.000 e mais 6.000 nas consultorias. Como
se percebe, temos mais de 22.000 técnicos desem-
pregados, buscando recolocação.

Para  p iorar,  nos  ú l t imos  10  anos ,  começou a
aumentar a quantidade de escolas que administram o
curso sendo, aproximadamente, 360 escolas no Estado,
algumas com diversas unidades, a exemplo do SENAC e
Paula Souza, formando, no mínimo, uma turma com 20
alunos por escola há cada 6 meses. Ou seja, estão sendo
formados,  aproximadamente,  14.000 novos profis-
s ionais  por  ano,  que tentam entrar  num mercado
‘extremamente saturado´.

Passo essas informações para que você compreenda
a razão da dificuldade de conseguir trabalho. Por isso,
se você deseja realmente ingressar no mercado, as
chances aumentam se investir na capacitação. Faça
todos os cursos que puder. Participe de encontros e
palestras. Faça faculdade, se possível. Hoje, muitas
empresas disponibil izam vagas para TST que tenha
curso superior e que fale, com fluência, inglês e espanhol
(para pagar um pouco acima do piso) e nunca desista.

No SINTESP, temos diversos cursos baratos para o
associado, que a ajudarão na capacitação. Também
temos a bolsa de empregos,  por isso cadastre seu
currículo.”

Atenciosamente,
Jorge Gimenez Berruezo

Diretor SINTESP

Queridos amigos do Sintesp, bom dia!! 
Gostaria de agradecer o e-mail carinhoso e dizer o quanto

o SINTESP foi e está sendo importante em minha carreira
profissional. 

Devido a diversos fatores de adaptação à nova empresa
ainda não tive a oportunidade de agradecê-los, então
aproveito esse e-mail para finalmente agradecer a dedicação
e respeito que o SINTESP e toda sua equipe têm conosco, e
pela segurança que podemos ter em confiar cegamente de
poder contar com a sua ajuda quando necessário. 

Me cadastrei no SINTESP quando estava no primeiro
semestre do curso de segurança e logo no início do curso já
consegui meu estágio na Doceira Campos do Jordão Ltda,
(Santa Edwiges), quando surgiam dúvidas e eu contatava o
Sintesp e era atendida com muita atenção. Fui crescendo
profissionalmente, assumi o SESMT da empresa e trabalhei
durante três anos sempre em conjunto com o Sindicato que
nunca me deixou desamparada em nenhum sentido. Durante
esse período tive oportunidade de instruir vários estagiários
que hoje estão muito bem colocados no mercado e fui
substituída por minha estagiária, o que me orgulha e me deixa
muito realizada profissionalmente.

Hoje, sou Técnica da Nadir Figueiredo e tenho muito
orgulho em dizer que consegui essa maravilhosa
oportunidade através do banco de vagas do SINTESP e que
esse fator foi importantíssimo para minha aprovação, o fato
de ser indicada pelo Sindicato teve uma influência enorme
em meu currículo. Estou muito feliz com essa conquista e
certa de que aqui irei crescer ainda mais.

Agradeço imensamente por essa parceria, carinho,
respeito e dedicação de todos os funcionários do Sindicado
ao nosso Presidente por sua determinação, enfim, à todos
do SINTESP que sempre terão meu respeito e carinho.

 Mais uma vez obrigada meus amigos, acredito muito em
seu trabalho e tenho plena confiança em nossa parceria!!!
 Grande abraço!!! 

Solange Vilas Boas Tripicchio - Técnica em Segurança do
Trabalho Nadir Figueiredo Ind. e Com. S.A.

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 odon-
tológica 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 primeiro
ano de adesão.

Mais informações no tel. (11) 3123-5077 ou no site www.sintesp.org.br

CONHEÇA O NOVO CONVÊNIO MÉDICO-ODONTOLÓGICO PARA OS ASSOCIADOS
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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

CAMPCAMPCAMPCAMPCAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃOANHA DE SINDICALIZAÇÃOANHA DE SINDICALIZAÇÃOANHA DE SINDICALIZAÇÃOANHA DE SINDICALIZAÇÃO

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

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

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

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

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

3 – Representa peso político, principalmente nas negociações das convenções coleti-
vas e aprovação do Conselho de Classe da Categoria;

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

5 – Usufruir de todos os benefícios, convênios, cursos, palestras técnicas, 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 trabalhador sindicalizado. O SIN-

TESP é a nossa força!
Veja mais informações no site: www.sintesp.org.br
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