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Como todo fechamento de ano,
é natural que façamos uma
avaliação do que foi realizado e do
que se pretende fazer no próximo
ano. A definição que temos nesse
momento é que o fim do Governo
Lula está próximo e possui indi-
cadores sociais altamente posi-
tivos, mas, lamentavelmente, no

setor de Saúde e Segurança do Trabalho estamos ‘chorando’
um dos piores desempenhos nos últimos 40 anos no âmbito
do Ministério do Trabalho. O resultado só não está pior
porque alguns servidores públicos e a sociedade organizada
e interessada no assunto procuraram fazer, no mínimo, a sua
parte.

O MTE vem encolhendo há 15 anos e está numa situação
agonizante, na qual a Secretaria de Inspeção do Trabalho não
possui recursos nem para pagar as passagens dos servidores
para representar o Estado e promover ações integradas,
especialmente em eventos organizados pelo movimento
sindical e setor prevencionista.

O Sistema Tripartite, que é universal e consagrado, está
muito mais para tirar os direitos dos trabalhadores do que
para manter ou ampliar essas conquistas. Todas as mudanças
que aumentam a responsabilidade e investimento em-
presarial não avançam. A resistência, quase sempre, é
contemplada pela fragilidade do Governo em não exercer
seu papel de arbitragem. Todavia, no tripartismo, quando
não há consenso, o Governo tem que usar seu papel de
arbitragem. Nesse aspecto, o Governo tem se mostrado
claramente impotente na gestão de equilíbrio de forças entre
o capital e o trabalho.

Até hoje não temos uma Política Nacional de Saúde e
Segurança do Trabalho. Essa situação entrou agora em
discussão e, muito provavelmente, não saíra do papel nesse
Governo.

Sabemos que qualquer ação integrada para gerar resultado
tem que passar, necessariamente, pela valorização da CIPA e
do Técnico de Segurança. Existem recursos orçados
suficientes para uma revolução na prevenção de acidentes
de trabalho, o que falta são projetos efetivos para esses
recursos chegarem até o trabalhador. Hoje temos o potencial

‘BATATA QUENTE’ NAS MÃOS DO GOVERNO

de qualificar 3 milhões de trabalhadores cipeiros, e os menos
de 5%  que passam por esse treinamento, não são iden-
tificados pela inexistência de um controle social.

O Brasil tornou-se signatário da OIT no compromisso de
se criar normas de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho
o que entendemos que é positivo, pois carecemos de
direcionamento de gestão.

F inalmente, estamos no processo, por iniciativa da
Previdência Social, de implantar o FAP – Fator Acidentário
Previdenciário. Este acontecimento sinaliza como a única
iniciativa do Governo Lula que pode deixar uma marca para
as próximas gerações. Até hoje a empresa que mata e mutila
tem o mesmo tratamento que a empresa que investe em
prevenção. E, sem impacto econômico, dificilmente teríamos
o engajamento empresarial. As poucas atitudes que temos
nesse setor são realizadas por iniciativas isoladas de alguns
empresários, que investem na qualidade de vida no trabalho
por questões de princípios.

Para nós, os Técnicos de Segurança, esperamos um ‘PAC’
do Governo em Saúde e Segurança do Trabalho, que por mais
estranho que possa parecer, teria custo ZERO para o Estado,
dependendo, exclusivamente, de vontade política. O ‘PAC’
seria composto por quatro medidas: regulamentação do
Conselho de Classe dos Técnicos de Segurança; cumprimento
da obrigação legal de treinar 3 milhões e duzentos mil cipeiros
designados; instituir a Política Nacional de  SST com princípios
e universalização; implantar o FAP e sustentar a aplicação
com a força política do Estado.

O FAP poderá representar a virada da página na SST.
Entretanto, corremos um alto risco dessa iniciativa ser
postergada ou engavetada se o Governo ceder à pressão
empresarial na medida em que, 10% dos empresários -
que são os grandes responsáveis pelos altos índices de
acidentes -, tenham um poder de pressão para des-
qualificar o FAP. Cabe a nós, e aos movimentos sociais,
fazermos uma defesa desta iniciativa, que entendemos
ser boa para os trabalhadores, Governo e bons
empresários, pois, ou o Governo segura esta ‘batata
quente’, ou o Governo Lula não mostrará para o que veio nas
questões de Saúde e Segurança do Trabalho.

Armando Henrique - presidente
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Com a participação e interação
de vários segmentos sindicais, foi
realizado no dia 27 de outubro de
2009, o 5º Seminário Técnico de
Saúde e Segurança do Trabalho de
Guarulhos e Região, no Centro
Municipal de Educação Ambiental
Adamastor, em Guarulhos, SP.

O valor exigido para a par-
ticipação do evento foi 2 kg de
alimento não perecíveis. Com um
público superior a 150 pessoas
foram arrecadados mais de 300 Kg
de mantimentos, doados, logo em
seguida, para a ‘Casa Amor ao Próximo’, entidade que
cuida de crianças carentes da região de Guarulhos. A mesa
de abertura foi composta por Selma Rossana, diretora vice-
presidente da Regional do SINTESP Guarulhos; Elenildo
Queiroz Santos, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de
Guarulhos; Francisco Jair de Souza, presidente do STAP –
Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública
Municipal de Guarulhos; Nelson
Agostinho de Oliveira, diretor do
Departamento de Saúde do
Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias Químicas; e Armando
Henrique, presidente do SINTESP.

Um dos marcos do seminário foi
a participação efetiva de outras
entidades sindicais, tais como:
Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias Químicas, Sindicato dos
Metalúrgicos de Guarulhos, Sin-
dicato dos Trabalhadores na Administração Pública
Municipal de Guarulhos e Sindicato da Construção Civil.
Para Selma, a grande participação do público foi
fundamental para o sucesso do evento. “Hoje eu me
emocionei em ver a casa tão cheia. É muito bom ver esse
número de profissionais que saíram das suas empresas,
justif icando sua ausência para nos prestigiar. Inde-
pendente de fatores pessoais, percebo que o Sindicato
demonstra que tem feito um trabalho atuante, benéfico e
com respeito”, e continua: “Quando, em um evento como
esse, identificamos essa união, vendo assim presidentes
de outros sindicatos e de outras
categorias, percebemos que quem
vai ganhar ao final da história é o
trabalhador’, finalizou a diretora.

A redução de acidentes de
trabalho foi mencionada por
Santos, do Sindicato dos Meta-
lúrgicos: “desde os primórdios dos
movimentos sindicais uma das
principais bandeiras era a redução
dos acidentes de trabalho, e assim
sendo, uma das bandeiras que pode

SINTESP PROMOVEU O 5º SEMINÁRIO TÉCNICO DE SAÚDE E
SEGURANÇA DO TRABALHO DE GUARULHOS E REGIÃO

Mesa de abertura do evento

Cosmo e Ademar,
ministrando as palestras

unir as centrais sindicais é a
questão da saúde e da segurança.
Ninguém, independentemente da
sua condição socioeconômica ou
profissão, quer destacar, na sua
categoria, números negativos
relacionados a acidente de tra-
balho.”

Por outro lado, a interação das
diversas classes sindicais durante o
evento foi um exemplo a ser
seguido. A troca de informações e
de experiências dos técnicos
presentes foi outro fator que

agregou valor à iniciativa. Nesse aspecto, Souza, do STAP,
comentou: “nunca é demais falar  sobre  saúde e
segurança do trqabalho. Considero que um evento
como esse,  real izado em nossa cidade,  é de suma
importância .  Como ver i f iquei ,  estão part ic ipando
técnicos, engenheiros e profissionais da área e essa
troca de informações e experiências é sempre bem-

vinda. Estamos no caminho certo
e  um dia  chegaremos a  um
patamar de iguais condições em
relação aos países desenvolvidos
nessas  questões”,  destacou.
Além disso, sobre as discussões
do FAP,  segundo Ol ive i ra ,  do
Departamento de  Saúde do
Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias Químicas, demonstrou
ser  outro  fator  de  interesse
geral: “Percebemos que antiga-

mente os TST era uma classe mais desunida, e com esse
trabalho que o Armando vem realizando, dando liberdade
para às regionais, está atraindo o profissional para as
discussões como esta do FAP”, enfatizou.

A programação seguiu com as apresentações das
pales tras :  “O Futuro  da  Segurança  do Trabalho”,
profer ida  por  Cosmo Pa lás io  Júnior,  Técnico  de
Segurança, Consultor de Empresas em GSMT, Fundador
e Moderador do Grupo SESMT e diretor do SINTESP;
“FAP - Fator Acidentário de Prevenção”, ministrada pelo
Dr. Ademar José de Oliveira, Técnico de Segurança e

Advogado do S INTESP;  e
“Gestão de  Segurança  no
Trabalho como fator  de
empregabi l idade”,  apresen-
tada por Armando Henrique,
pres idente  do S INTESP.  As
palestras, ainda, foram com-
postas  por  debates  com o
públ ico ,  que esc lareceram
dúvidas  sobre  os  d iversos
temas mencionados.

“A troca de informações
e de experiências dos
técnicos presentes foi

outro fator que agregou
valor à iniciativa...”
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O SINTESP participou do ‘Encontro Norte-
Nordes te  dos  Técnicos  de  Segurança  de
Trabalho’, que foi realizado no dia 23 de ou-
tubro de 2009, como parceria da feira Prev-
Norte,  em Fortaleza, Ceará.

O objet ivo do evento fo i  reunir  os  pro-
fissionais da área de segurança de trabalho,
focando todas as atividades para a troca de
informações  e  conhec imentos ,  contando,
especialmente, com a participação de Técnicos
de Segurança do Trabalho e estudantes.

A programação do encontro foi organizada
com palestras que elucidaram os convidados
sobre as  questões  prevencionistas .  O pre-
sidente do SINTESP, Armando Henrique, foi
convidado para ministrar o tema “Gestão de
segurança e saúde no trabalho como fator de
empregabilidade”. Armando comenta: “convém
salientar que nesse evento estavam presentes
técnicos de segurança e dirigentes sindicais de
cinco Estados da região nordeste”, e continua: “além
da oportunidade que t ivemos de interagir  com os
colegas da região, foi também propiciado o debate das
questões conjunturais que envolvem a categoria dos

SINTESP ESTEVE PRESENTE NO ‘ENCONTRO NORTE-NORDESTE DOS

TÉCNICOS DE SEGURANÇA DE TRABALHO’

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

As entidades sindicais  nacionais,  confederações
e centrais (CUT, Força Sindical, NCTS, CTB, UGT e CGTB),
em conjunto  com mais  de  30  mi l  t raba lhadores ,
ocuparam a Esplanada dos Ministérios, em Brasília, DF,
e realizaram, no dia 11 de novembro, a 6ª Marcha da
Classe Trabalhadora 2009.

SINTESP MARCA PRESENÇA NA 6º MARCHA DA CLASSE

TRABALHADORA 2009
A principal ação do movimento é a aprovação, em

primeiro turno, da proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 231/95, que reduz a jornada de trabalho de 44
para 40 horas.  Além disso,  o encontro destacou a
mudança do FAP para a contagem de tempo para a
aposentadoria.

Para o presidente da Força Sindical, Paulo Pereira
da Silva (o Paulinho), a inclusão da reivindicação nas
votações da Câmara é importante: “Vamos sensibilizar
o Congresso Nacional, o presidente da Câmara, Michel
Temer, e os l íderes das bancadas para incluírem os
projetos na pauta de votação”, explicou.

O presidente do SINTESP, Armando Henrique, esteve
presente no acontecimento e demonstrou o apoio do
sindicato nas causas trabalhistas: “entendemos que
essas questões têm relação direta com a qualidade de
vida no trabalho e prevenção de acidentes”, finaliza o
presidente.Armando Henrique representando o SINTESP

na 6ª Marcha (no detalhe, Paulinho, da Força)

Hildemar - MA, Marvão - CE, Armando - SP,
Paulo Pessoa - PE e Alfredo - RN

TST, em nível nacional, e contou com a presença dos
presidentes dos SINTEST´S dos Estados de São Paulo,
Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Maranhão”,
salientou o presidente.
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A cidade de Santa Fé, na Argentina, foi o palco
do ‘Curso  Internac ional  em Saúde dos  Tra-
balhadores’, que contou com a participação de
dirigentes sindicais, docentes universitários e
representantes do Ministério da Saúde dos três
países envolvidos: Brasil, Argentina e Uruguai.

O evento foi realizado nos dias 29, 30 e 31 de
outubro de 2009 e organizado  pela “Escuela
Superior de Sanidad Dr.  Ramón Carri l lo”,   da
“Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas”,
pertencentes a “ Universidad Nacional del Litoral,
la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)”.
O curso teve como objetivo formar uma nova
massa crítica focalizada nas ciências de Saúde e
Segurança do Trabalho, aumentando, assim, os
conhecimentos, habil idades e práticas para a
promoção prevencionista.

Para o diretor do SINTESP, Rogério de Jesus,
que representou, também, a Força Sindical no evento,
o desenvolvimento do Brasil quanto às questões de
Saúde e Segurança foi um dos
pontos  chaves  abordados  no
encontro.  “É importante para
nós  conhecermos ` in  loco´  o
quanto o Brasil está avançado no
processo legal e estrutural da
SST. O que mais me chamou a
atenção é  que o  Técnico  de
Segurança, tanto aqui, quanto na
Argentina, é o interlocutor da
prevenção junto  aos  t raba-
lhadores”, comentou.

O interesse dos integrantes das outras delegações
sobre  as  questões  t r ipart i tes  também chamou a

SINTESP PARTICIPA DE CURSO DE SST,
EM SANTA FÉ, NA ARGENTINA

Delegação brasileira com os coordenadores do curso

Diretor Rogério (à esquerda), durante o curso da Argentina

atenção do diretor: “foi fundamental, para o SINTESP,
o interesse dos técnicos da Região de Santa Fé em

conhecer as experiências das
ações do s indicato no Brasi l ,
como, por exemplo,  as part i-
c ipações nas  convenções tr i -
partites, participação no pro-
cesso de políticas públicas e a
interação com os  demais  se-
tores  preponderantes  dos
trabalhadores”,  observou Ro-
gério.

Para o representante da UGT
e Pres idente do S INTESTAL –

Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do
Estado de A lagoas ,  Ar is teu Lázaro  Sa lvador,  o

desenvolvimento do Brasil  nas questões de SST
chamou a atenção dos representantes dos outros
países :  “Houve uma grande d iscussão sobre
legislação, sistema previdenciário e metodologia
de prevenção.  Observou-se  que,  apesar  dos
pesares, o Brasil não está tão mal assim. Foi notório
que o  Bras i l  possui  um desenvolv imento mais
abrangente  nas  questões  prevenc ionistas  se
comparado aos outros dois países envolvidos no
evento. Entretanto, sempre há algo novo que pode
ser adaptado à nossa realidade”, avaliou.

Na oportunidade, foi elaborada uma carta de
intenção de  cooperação entre  as  inst i tu ições
part ic ipantes  v i sando o  compromisso  de
impuls ionar  as  concret izações  dos  propós i tos
tratados no curso, que visam a criação de vínculos
entre  os  part ic ipantes  para  co laborar  no
desenvolvimento e progresso dos conhecimentos
focados na Saúde e Segurança do Trabalho.

“É importante para nós
conhecermos `in loco´ o

quanto o Brasil está
avançado no processo

legal e estrutural da SST.”
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As contribuições sindicais são vitais para o
cumprimento das ações de qualquer sindicato. O
SINTESP também vive essa realidade. Desde as
despesas básicas como: água, luz, telefone e
condomínio, até as mais complexas que incluem:
pagamento de funcionários, produção de cursos,
material de divulgação, site, impostos, entre
outros, são realizados e concretizados pelos
pagamentos efetuados pelos contribuintes. O
SINTESP, atualmente, atingiu a meta de assinar
acordo coletivo com a maioria dos grandes
sindicatos patronais, tais como:
FIESP, SINDUSCON, SINDHOSP,
FECOMERCIO, etc.

Cerca de 70% das arrecadações
de contribuição sindical (valor de
um dia de trabalho anual), que
deveriam ser encaminhadas para o
SINTESP, são destinadas para outros
sindicatos ou sindicatos prepon-
derantes.  Para Marcos Antonio de
Almeida Ribeiro, diretor financeiro
do SINTESP, esse fato ocorre devido a pulverização da categoria:
“por exemplo, num canteiro de obra com 200 trabalhadores,
possui, no mínimo, um técnico de segurança. Com isso, as
empresas recolhem as contribuições deste profissional para o
sindicato preponderante”, afirma.

Para mudar essa situação, segundo o diretor, é necessário

70% DAS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS NÃO CHEGAM AO SINTESP
que os próprios técnicos de segurança entendam a
importância da destinação dessas contribuições: “os
TST devem, necessariamente, compreender que
somos uma categoria diferenciada, portanto, esta
contribuição deve ser dirigida para o sindicato
representativo que, no caso, é o SINTESP”, explica.
Para ele, os resultados seriam muito mais
positivos se essas contribuições recolhidas
ilegalmente para os sindicatos majoritários
fossem destinadas para o SINTESP. “Teríamos
condições de proporcionar aos nossos re-

presentados maior qualidade nos
aspectos de capacitação técnica,
sociais, trabalhistas, estruturais e
jurídicas, fortalecendo, assim, o
profissional, a categoria e o
sindicato que os representa”,
conclui o diretor.

Armando Henrique, presi-
dente do SINTESP, afirma, ainda,
que as empresas devem evitar o
descumprimento da legislação.

“O SINTESP tem processado judicialmente empresas que
recolhem contribuições do TST para outros sindicatos com ganho
de causa em todos os processos. Porém, as empresas deveriam
cumprir a legislação para evitar os desgastes de conflito judicial,
afinal, quem paga errado, paga duas vezes”, observa o
presidente.

“Teríamos condições de proporcionar
aos nossos representados maior

qualidade nos aspectos de capacitação
técnica, sociais, trabalhistas,

estruturais e jurídicas...”

Marcos Antonio
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O SINTEST-ES, Sindicato dos Técnicos de Segurança
do Trabalho do Espírito Santo e o SECONCI-ES - Serviço
Social da Indústria da Construção Civil, realizaram, no
dia 25 de novembro de 2009, o 2º Encontro Estadual dos
Técnicos de Segurança do Trabalho no auditório da IFES,
em Vitória, ES.

O evento contou com 180 pessoas, que acom-
panharam duas palestras focadas no cotidiano dos
profissionais. Foram elas: “Porque os Acidentes
Acontecem”, ministrada por Aloísio Trancoso; e, a
convite do presidente do SINTEST-ES, Josvaldo Marinho,
Armando Henrique, presidente do SINTESP, apresentou
a palestra “Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho
como Fator de Empregabilidade”.

Para Marinho, a presença do presidente do SINTESP
foi importante em vários fatores. “A presença do
Armando Henrique no evento foi muito significativa,
pois trouxe um know how de conhecimentos, tanto para
quem está começando quanto para quem já está no
mercado”. Para ele, a empregabilidade depende de uma
educação continuada  do profissional que deve procurar o
conhecimento, a atualização e a troca de informações para

SINTEST-ES CONVIDA PRESIDENTE DO SINTESP
PARA MINISTRAR PALESTRA

Josvaldo, presidente do SINTEST-ES, ao microfone

que possa, enfim, saber abordar os outros profissionais
para procurar a prevenção de acidentes de trabalho.

REPRESENTANTES DO SINTESP FORAM

HOMENAGEADOS POR ATUAÇÃO NA ÁREA

PREVENCIONISTA

POLÍTICA NACIONAL DE SST É DISCUTIDA NA

8º REUNIÃO INTERMINISTERIAL NO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

No dia 24 de novembro de 2009 foi realizado a 8ª
Reunião Interministerial no Ministério da Previdência
Social, em Brasília. A pauta principal do evento foi a
discussão do texto da Política Nacional de Saúde e
Segurança do Trabalho, o qual deve ser concluído no
seu texto base nas próximas reuniões no início de 2010.

Armando Henrique, presidente do SINTESP, com-
pareceu representando a Força Sindical e salientou:
“minha perspectiva é que essa Polít ica de Saúde e
Segurança no Trabalho e a implementação do FAP, serão
temas  de  foco no próx imo ano,  com expectat iva
pos i t iva  de  impacto  e  progresso  para  a  saúde e
segurança dos trabalhadores”, conclui Armando.

O Espaço Apas, em
Pinheiros, SP, foi o
palco para o evento de
entrega de ‘Comenda
de Honra ao Mérito de
Segurança e Saúde no
Trabalho’, organizada
pela Animaseg - Asso-
ciação dos Fabricantes
de Equipamentos de
Proteção Individual,

que é concedida aos profissionais com mais de 30 anos na
área e com atuação destacada e reconhecida pelas mais
conceituadas entidades do setor prevencionista e pelos
atuais Comendadores de SST. A partir deste ano, os
Comendadores passaram a eleger também as Melhores
Empresas em SST.

Esse ano o eventou homenageou dois representantes do
SINTESP. Foram eles: Sebastião Ferreira, diretor e Técnico de
Segurança do Trabalho e Ademar José de Oliveira, Técnico de
Segurança e Advogado do SINTESP. Também foram
homenageados os profissionais: Akiko Kanazawa, Celso
Atienza, José Elias de Paula, Silvio Piroli, André da Silva
Magalhães, Luiz Ramon Cecchele, Antônio de Oliveira Neves
Filho, Célia Rodrigues Cunha, Jófilo Moreira Lima Júnior,
Mário Luiz Fantazzini, Antonio Cândido de Lara Duca, Osmar
Monteiro, René Mendes, Ricardo Vitullo e Arnaldo da Costa
Prieto.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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O SINTESP tem como
característica interagir
com outros sindicatos,
trocando informações e
conhecimento, criando,
assim, laços e parcerias
para  a  rea l i zação de
eventos,  seminár ios  e
palestras.

Essa realidade ficou
evidente na solenidade
de posse da Diretoria do
SINESP - Sindicato dos
Espec ia l i s tas  de  Edu-
cação do Ensino Público Municipal de São Paulo.  O presidente do SINTESP, Armando Henrique, foi convidado
para compor a mesa de abertura do evento, que contemplou os eleitos para o Triênio de 2009-2012 e foi realizado
no dia 29 de outubro de 2009, no CPP – Centro do Professorado Paulista, em São Paulo.

As declarações do novo presidente da instituição, João Alberto Rodrigues de Souza, e da sua antecessora,
Maria Benedita de Castro de Andrade, foram recheadas de coesão, dinamismo, energia, ética, vontade de trabalhar
pela categoria, mantendo o mesmo empenho que sempre caracterizou o SINESP. 

SINTESP PARTICIPA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO SINESP

Posse da Diretoria do SINESP
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A preservação da vida é a maior premissa dos
profissionais de saúde e segurança no trabalho. Existem
muitas categorias que representam os agentes preven-
cionistas que, todos os dias, zelam pela integridade física
dos trabalhadores de todo o Brasil.

Dentro desse panorama estão Técnicos de Segurança do
Trabalho. Para Cláudio Prado, vereador pelo município de
São Paulo, o TST é uma profissão muito importante: “são
profissionais que tem um vínculo com a vida. A dinâmica de
trabalho é manter a saúde, pois, cada vez que impede um
acidente ele está garantindo que não tenha gasto público”,
avalia.

Em comemoração a esse profissional dedicado, o SINTESP
realizou, no dia 27 de novembro de 2009, o tradicional café
da manhã em homenagem ao “Dia Nacional do Técnico de
Segurança do Trabalho”, na sede do Fundacentro, em São
Paulo, SP. O evento contou com a participação de,
aproximadamente, 350 pessoas divididas entre os dois
ambientes - auditório e hall social - destinados para a
acomodação dos convidados. Um outro ponto importante
para ser destacado foi a transmissão da solenidade, ao vivo,
via internet, realizado em parceria com a TV SEG. Quem não
pode comparecer até o local, acompanhou, pelo seu
computador, os debates iniciais e as palestras, que trouxeram
elucidações sobre o FAP -  Fator Acidentário Previdenciário

COM GRANDE PÚBLICO, COMEMORAÇÃO AO DIA DO

TÉCNICO DE SEGURANÇA FOI UM SUCESSO

O tradicional café da manhã oferecido
pelo SINTESP, na sede da Fundacentro, em

São Paulo, mais uma vez foi prestigiado por
personalidades importantes e reuniu um

número considerável de profissionais
que atuam em prol da qualidade de

vida no ambiente de trabalho.
Desta vez, a implementação do FAP
foi o principal destaque do evento

e, via email, puderam interagir com os convidados para
responder às suas dúvidas.

MESA DE ABERTURA

Para compor a mesa de abertura foram convidados grandes
nomes dos meios político e sindical, tais como: João Scaboli,
secretário de Saúde da Força Sindical de São Paulo; Eduardo
de Azeredo Costa, diretor executivo da Fundacentro; Cláudio
Prado, vereador; José Roberto de Melo, Superintendente
Regional do Trabalho; Antonio de Sousa Ramalho, presidente
do Sintracon-SP; Remídio Todeschini, diretor do
Departamento de Políticas em Segurança e Saúde do Trabalho
do Ministério da Previdência Social e coordenador da
elaboração e implantação do FAP – Fator Acidentário
Previdenciário; e Armando Henrique, presidente do SINTESP.
Também prestigiaram a solenidade, F. Gullin Jr., presidente
do Sindiseg – Sindicato da Indústria de Material de Segurança
e Proteção ao Trabalho no Estado de São Paulo; o deputado
federal, Arnaldo Faria de Sá; e Dr. Aizenaque Grimaldi de
Carvalho, presidente da Associação Paulista de Medicina do
Trabalho, que, na oportunidade, declarou ao Primeiro Passo
que era uma honra participar de mais uma homenagem ao
técnico, principalmente porque nessa área de saúde e
segurança do trabalhador, existem várias categorias atuantes
e a Medicina do Trabalho reconhece o grande trabalho que
os técnicos têm feito e vão continuar fazendo. “Esse papel
vai ganhar ainda mais força, especialmente agora que temos
a figura do FAP, através do qual as ações de segurança do
trabalho e de prevenção de acidentes serão muito
valorizadas. E sabemos que, lá no chão de fábrica,quem faz
a diferença mesmo é o técnico de segurança, porque é ele
quem motiva, quem orienta o trabalhador , fazendo a
multiplicação da próatividade no processo de evitar os
acidentes e as doenças ocupacionais. Por isso, o trabalho

Café da manhã foi apreciado pelos convidados

Mesa de Abertura composta por grandes nomes
políticos e sindicais



Jornal do Sintesp - nº 219 - Ano 2009 11

em parceria com os técnicos de segurança tem trazido, para
a Medicina do Trabalho, um ganho de qualidade e temos
certeza que vai continuar sendo assim”, ressaltou.

Em seu discurso de abertura, Melo, foi enfático sobre as
ações do MTE: “o Ministério do Trabalho e Emprego tem todo
o interesse em apoiar as iniciativas e os objetivos dos
Técnicos de Segurança do Trabalho”.

Em depoimento ao Primeiro Passo, Melo destacou que o
Ministério do Trabalho e Emprego tem um setor voltado
somente à área de saúde e segurança do trabalhador e, para
que seja operacionalizada, a entidade não pode se basear
somente na força de fiscalização do próprio Ministério do
Trabalho. “Temos que contar com profissionais que tenham
competência para isso e, nesse aspecto, o técnico de
segurança tem um papel muito importante, que é ajudar o
Ministério do Trabalho ao encaminhar denúncias, a tornar
viável a fiscalização e tudo mais, até porque o MTE conta
com recursos escassos e, em vista disso, devemos priorizar
as ações e, nessa hora, o técnico de segurança e o sindicato
que o representa são extremamente importantes para nós
e, por isso, existe uma relação muito estreita entre a nossa
equipe técnica e o Sindicato dos Técnicos de Segurança do
Estado de São Paulo”, informa.

Em relação aos trabalhos para 2010, Melo conta que o
diferencial em relação ao momento atual, é que o
planejamento está muito mais sensível às demandas que vêm
das áreas operacionais, ou seja, é menos planejamento de
gabinete e mais planejamento calcado na realidade, com uma
maior interlocução com os atores sociais. “Sendo assim, o
papel do sindicado dos técnicos é muito importante porque
faz esse meio de campo para nós”, afirma Melo. Sobre o
trabalho conjunto entre o setor público e o movimento
sindical, Melo conta que no Ministério do Trabalho, na
Superintendência do Estado de São Paulo, tem um conselho
sindical, no qual os técnicos de segurança do trabalho
participam intensamente. “Esse conselho sindical veio,
justamente, para aproximar os representantes dos
trabalhadores, haja vista que o MTE é dos trabalhadores, por
isso o objetivo é aproximar as ações do MTE à realidade e a
minha missão, desde que assumi, tem sido intensificar esse
relacionamento, trazendo, cada vez mais perto, tanto os
representantes dos trabalhadores, que já estão presentes

Deputado Arnaldo Faria, Armando, Coletto e Jorge

O público foi dividido em dois ambientes para
melhor acomodação

fortemente no Ministério, quanto dos representantes dos
patrões, para fazer uma interlocução mais ágil entre eles”,
observa.

Continuando a solentidade de abertura, Azeredo, por sua
vez, comentou sobre as novas políticas de SST: “hoje temos
uma estrutura política clara, conduzindo o país para um futuro
melhor. Não podemos nos agarrar ao cotidiano como algo
imutável, e, sim, como algo que pode ser mudado e as
questões sobre os acidente de trabalho são condizentes a
toda a sociedade”, destacou.

O vereador Prado, que sempre prestigia as iniciativas do
SINTESP, salientou a comemoração do Dia do Técnico: “vim
aqui para parabenizar os TST, pois sei como sofrem esses
profissionais, uma vez sempre estão ‘brigando’ com a
empresa, com a diretoria, com os companheiros para
impulsionar as questões prevencionistas”.

O presidente do SINTESP também salientou a importância
da comemoração para a categoria. “O SINTESP, transformou
o Dia 27 de novembro na data mais importante dentro do
nosso calendário de eventos. Temos sentido que a própria
categoria, em nosso Estado, já tem como certa a comemoração
que promovemos nesta data”, observou o presidente.

PALESTRAS

Para compor o evento foram realizadas duas palestras.
Todeschini apresentou o tema “O FAP – Fator Acidentário de
Prevenção e a Nova Política de Segurança”. Jorge Coletto,
engenheiro de Segurança, ministrou o tema “Sistemas de
Gestão’. Para uma complementação das palestras, Jorge
Gimenez, diretor do SINTESP e advogado, apresentou o tema
“Atuação do TST na gestão do FAP”.

Antes do debate final, o Deputado Estadual, Arnaldo Faria
Sá, comentou sobre a falta de investimento na prevenção
de acidentes: “sabemos que o poder público não investe na
saúde do trabalhador” e continua: “quero contar com a ajuda
de todos para a fiscalização dos acidentes. Com isso, a
solução não é apenas impor questões financeiras ao
empresário, como o FAP, e, sim, evitar que o acidente
aconteça”, enaltece o Deputado.
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Logo após a exposição das apresentações foi organizado
um debate, nos quais algumas perguntas elaboradas pelos
convidados foram respondidas por: Armando Henrique,
Jorge Colleto, Jorge Gimenez e Arnaldo Faria de Sá. No final
do evento foram sorteados alguns brindes e livros dedicados
às iniciativas em prol da prevenção de acidentes.

HOMENAGENS

Como é tradição em todos os anos, o SINTESP homenageia
um profissional e um sindicalista que foram destaques para
a promoção da saúde e segurança do trabalhador no ano
decorrente. Em 2009, foram escolhidos para compor esse
seleto grupo: Ramalho, sindicalista destaque do ano na
promoção da saúde e segurança do trabalho; e Todeschini,
destaque do ano como principal responsável pela construção
e defesa do FAP, o qual tem formação de Técnico de
Segurança do Trabalho.

No momento da premiação, Ramalho, presidente do
Sintracon-SP, destacou que a escolha pela profissão de
Segurança do Trabalho é pura vocação: “todos, sabemos que
cerca de 90% dos profissionais de segurança no trabalho
escolheram essa profissão por vocação” e continua:
“enquanto eu estiver vivo vou lutar pela saúde e segurança
do trabalho”, destacou Ramalho.

Todeschini, ao receber sua placa comemorativa, destacou,
em seus agradecimentos, o atual momento do Brasil no
âmbito prevencionista: “estamos em mais um momento
decisivo no país em relação ao FAP. Temos que, a partir de
janeiro, promover essa medida, pois será benéfica para os
trabalhadores, empresários e técnicos de segurança do
trabalho”.

COMEMORAÇÃO COLETIVA

Os homenageados deram depoimentos ao Primeiro Passo
e destacaram a importância da atuação coletiva em prol da
prevenção ocupacional. Todeschini, por exemplo, comentou
que a luta pela prevenção acidentária, sem dúvida, é uma
luta coletiva, que depende de técnicos de segurança, de
profissionais da área, da atuação do governo, dos
trabalhadores e dos empresários e essa luta tem que
continuar. “Na medida em que estamos recebendo um
prêmio não é um reconhecimento tão somente pessoal, mas
de valorização de um movimento que se instalou no Brasil,
que vem no fortalecimento de todas as ações e de todos
aqueles profissionais que lutam pela prevenção acidentária”,
mencionou.

Para Todeschini, o país está vivendo uma fase muito
importante que é a implementação do FAP – Fator Acidentário
de Prevenção pela Previdência Social e ele considera que o
técnico tem um papel fundamental e sua ação tem que ser
redobrada. “Por isso, nesta homenagem quem está de
parabéns são todos os técnicos porque os desafios agora são
muito maiores para eles”, enfatizou.

Sobre a atuação do SINTESP, Todeschini observou que todo
o papel de organização de trabalhadores, sejam trabalhadores
em geral, seja de órgãos profissionais, é importante para a
defesa dos interesses da classe e, na realidade, em sua
opinião, o SINTESP tem um papel muito mais importante que
é pensar, coletivamente, em planos e programas de saúde e

segurança do trabalho em nível nacional. “O próprio
presidente do Sindicato faz parte da Comissão Tripartite
através da qual estamos discutindo o Plano Nacional de Saúde
e Segurança do Trabalho, em que os profissionais da área
continuam tendo um papel fundamental”, informou

Todeschini conta, ainda, que as próprias estatísticas
mostram que a ação do SESMT e dos técnicos de segurança,
por sua vez, tem sido eficiente, principalmente nos últimos
30 anos no Brasil, desde que houve a adoção da 3214, em
1978, que obrigou as empresas a ter o SESMT e, por meio
disso, houve uma diminuição sensível na questão da
mortalidade e da invalidez. “Agora o desafio colocado,
inclusive, com a implementação do FAP, é a questão das
doenças do trabalho. Esse também é um papel que será
exercido pelos técnicos, que terão que alertar quem são os
gestores empresariais, evidentemente, e assessorar os
trabalhadores na Cipa para que possamos mudar, de forma
mais incisiva, as condições de trabalho”, disse. Conforme
Todeschini, os acidentes típicos já estão evitados, até pela
atuação dos técnicos e profissionais da área. Agora, para
mudar as condições de trabalho de forma mais geral para
poder evitar problemas como a LER/DORT, os transtornos

Armando Henrique entregando a homenagem
à Remídio Todeschini

José Roberto de Melo homenageando Ramalho
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mentais e comportamentais, por exemplo, é preciso mudar
de forma mais efetiva a organização do trabalho porque isso
não depende só do técnico de segurança, mas de sensibilizar
os empresários pra uma ação de mudança nas condições de
trabalho e também para uma mudança de tecnologias, para
que evitem o aumento das doenças profissionais. “Para
avançarmos, estamos num estágio em que a partir do
momento que as empresas irão pagar mais pela taxa de
seguro, com certeza, vão agir mais para mudar as condições
de trabalho”, avaliou.

Ramalho, do Sintracon-SP, por sua vez, fez questão de
dividir a homenagem com a sua minha equipe, com os
técnicos de segurança e com o Ministério do Trabalho, pois
em sua opinião, ninguém consegue fazer nada sozinho. “Até
conseguimos contribuir com alguma coisa porque viramos
uma família, principalmente, em se tratando do nosso setor
que é a Construção Civil. Atualmente, por exemplo, o
Ministério do Trabalho tem dado uma atenção muito grande
ao nosso trabalho e esse movimento todo foi fruto de uma
força tarefa do Ministério Público do Trabalho em nível
nacional. Tanto que estive
vendo no relatório que nos
dias 17, 18 e 19 de dezembro,
simultaneamente, no Brasil,
eles fiscalizaram 180 obras e
embargaram mais de 20
construções, bem como fo-
ram entregue mais de 2.000
notificações. Isso, com cer-
teza, mexeu bastante e in-
comodou as empresas que
foram notificadas”, contou
Ramalho.

Ações como essa, segundo
Ramalho, podem fortalecer
ainda mais a função do
técnico de segurança, o qual
tem vontade de fazer valer os
requisitos de segurança, mas
muitas vezes, principal-
mente, no setor da Cons-
trução Civil, vê-se num cenário um pouco engessado, ou seja,
a empresa o contrata, mas não o deixa aplicar as normas como
deve, as vezes até o ameaçam e ele fica entre o emprego e a
família - que ele tem para sustentar -, e a norma para aplicar,
ou seja, fica numa situação delicada. “Por isso, a forma como
a nossa equipe tem contribuído é no sentido de respaldar o
técnico pra que as normas sejam aplicadas”, enfatizou.

Para Ramalho, outro fator de destaque é que o sindicato
dos técnicos tem crescido mais politicamente a cada dia que
passa devido ao papel exercido pelos técnicos nas obras.
“Para nós, o técnico de segurança tem uma importância
política muito forte porque ele conversa com o trabalhador
quase que diariamente. A cada dia percebo que o trabalhador
tem mais acesso, tem mais oportunidade e mais tempo de
conversar com o técnico de segurança até mesmo do que o
tempo que tem com a sua família em casa. Por isso, vejo o
técnico de segurança, muito mais que um técnico de
segurança. Muitas vezes ele é um assistente social, um pai,
um irmão, um amigo. Diante dessa situação, ele tem que
equilibrar suas ações, ou seja, não pode ir a ferro e fogo para
fazer a empresa dar toda a condição para aplicar as normas,

mas, sim, buscar o entendimento e o que atende melhor os
dois lados”, explicou.

Para fazer mais um trabalho de conscientização entre os
trabalhadores, Ramalho contou, que o Sintracon-SP fez uma
pesquisa que revelou que 78% dos acidentes causados no
setor é por falta de atenção. “Mas amplio mais esse quadro,
pois acho que é também por causa da falta de conhecimento
que acabam acontecendo os acidentes do trabalho. Sendo
assim, ninguém é mais importante para chamar a atenção
desse trabalhador, que o técnico de segurança do trabalho. A
cada dia que passa ele tem uma tarefa maior, uma missão
maior que é a de cuidar da vida e da saúde do trabalhador”,
salientou.

FAP: MARCO DE UMA MUDANÇA NA
HISTÓRIA DA SST NO BRASIL

Para concluir mais um evento bem sucedido, Armando,
presidente do SINTESP, ressaltou que a entidade sempre
realiza esse evento com parceiros ligados ao setor de SST e

instituições prevencionistas
que têm sido solidárias com a
categoria do TST nesta come-
moração. “Tivemos, esse ano,
uma participação muito sig-
nificativa das entidades que
representam os setores pre-
vencionistas nos meios polí-
ticos e uma presença  maciça
da categoria tanto que o au-
ditório da Fundacentro foi
insuficiente para comportar o
público presente. E, mais do
que isso, inovamos esse ano
transmitindo ao vivo, via on line,
todo o evento”, comentou.

Conforme ele, os re-
sultados foram apresentados
pela reação dos próprios
participantes, que exaltaram a
qualidade do evento, assim

como os temas escolhidos na programação. “Estamos sempre
procurando usar o evento com o objetivo de promover o
estímulo profissional e fazer, sim, as manifestações para que
o setor de SST tenha o respeito do Estado, da sociedade e,
especialmente, dos nossos interlocutores, ou seja, aqueles
que tentam sacrificar o TST pelo corporativismo injusto. Desta
forma, mais uma vez, utilizamos muito bem a ocasião, não só
para a valorização profissional, como também para chamar a
atenção da sociedade para o papel do TST.

Sobre o enfoque principal desta edição do evento ter sido
o FAP, Armando contou que tivemos a oportunidade de
abordar temas de interesse momentâneo, que no caso, em
especial, foi o FAP. “Em vista disso, contamos com a presença
do coordenador dessa proposta, o Remidio Todeschini, que
foi homenageado como TST. E, para nossa surpresa e
felicidade o FAP - que talvez seja o marco de uma mudança
na história da SST no Brasil -, está sendo pilotado por um
TST”, finalizou Armando.

Esta edição do evento comemorativo contou com os apoios
da Força Sindical e do Sintracon-SP, e foi patrocinado pelas
empresas Sperian, Saraiva, ELLU e Meio Equipamentos.

“Estamos sempre procurando

usar o evento com o objetivo

de promover o estímulo

profissional e fazer, sim, as

manifestações para que

o setor de SST tenha o respeito

do Estado, da sociedade e,

especialmente, dos

nossos interlocutores...”
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MAPA ANUAL ESTATÍSTICO DA NR 04
Competem aos  prof i ss ionais  integrantes  dos

serviços Especializados em Engenharia de Segurança
e em Medicina do Trabalho (SESMT), entre outros,
registrarem mensalmente os dados atualizados de
Acidentes  do Trabalho com Vít imas,  Doenças
Ocupac ionais ,  Agentes  de  Insa lubr idade e  os
Acidentes do Trabalho sem Vítimas, respectivamente
os Quadros III, IV, V e VI da Norma Regulamentadora
nº 04 preenchendo no mínimo, os quesitos descritos
nos modelos de mapas anexo a norma.

Segundo a norma cabe ainda à empresa encaminhar
um Mapa Anual dos mesmos dados à Secretária de
Segurança e Medicina do Trabalho até o dia 31 de
Janeiro, através do órgão regional da SRTE.

Cumprindo o seu papel de orientador frente às
questões inerentes aos técnicos de segurança do
trabalho, o SINTESP, aproveita a última edição do ano
para publicar um roteiro orientativo sobre a questão.
Para o preenchimento dos mapas, observar:

SETOR = relacionar todos os setores da empresa.
Ex.: escritório (10), oficina (150) etc.
Obs.: a soma do total de empregados dos setores

deve ser  lançada no campo TOTAL DO ESTABE-
LECIMENTO.

Nº ABSOLUTO  =  número de  empregados
acidentados com ou sem afastamento (excluir  os
acidentes de trajeto).

Nº ABSOLUTO C/ AFASTAMENTO d” 15 DIAS  =
afastamentos iguais ou inferiores a 15 dias.

Nota: Considera-se afastamento a ausência por
jornada integral de trabalho.

Nº ABSOLUTO C/  AFASTAMENTO >  15  DIAS  =
afastamento superior a 15 dias.

Nº ABSOLUTO SEM AFASTAMENTO  = número de
empregados que retornaram ao serviço no mesmo dia
ou no dia seguinte ao do afastamento (perda parcial
da jornada de trabalho).

ÍNDICE RELATIVO /  TOTAL DE EMPREGADOS  =
resultado da divisão do número de acidentes pelo
número total de empregados do estabelecimento,
multiplicado por cem.

Fórmula:
Ind. Relativo/Total Empr. = nº acidentes X 100

nº empregados

 DIAS / HOMEM PERDIDOS = resultado obtido da
div isão  do tota l  de  horas  não t rabalhadas  por
empregados  ac identados  pe lo  número de  horas
correspondentes à jornada normal de trabalho da
empresa.

Fórmula:
Total de horas não trabalhadas pelos

empregados acidentados
Jornada normal de trabalho da empresa

Obs.: para facilidade de cálculo, substitua a jornada
diária normal pelo seu valor equivalente em número
decimal.

 TAXA DE FREQÜÊNCIA = aplicar a seguinte fórmula:

Fórmula:
Taxa de Freqüência = N X 1.000.000

HHT

N  = número de acidentes com lesão ou número
absoluto do quadro;

HHT = homens / hora de exposição ao risco (número
de empregados X jornada normal  de trabalho da
empresa X número de dias úteis do ano (variável))

1.000.000 = constante da fórmula.
ÓBITOS = mencionar o respectivo número.

ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DA GRAVIDADE = divisão do
número de dias / homem perdidos pelo número de
acidentes com lesão, ou número absoluto do quadro.

 Fórmula:
Nº de dias / homem perdidos.

Nº de acidentes c/ lesão ou nº absoluto do quadro

Doenças Ocupacionais

Preencher  no caso  de  doenças  prof i ss ionais
adquiridas pelo exercício da atividade

TIPO DE DOENÇA = denominação da doença

NÚMERO ABSOLUTO DE CASOS  = quantidade de
empregados acometidos.

SETORES DE ATIVIDADE DOS PORTADORES = local de
ocorrência. Ex.: oficina, laboratório etc.
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NÚMERO RELATIVO E CASOS (%TOTAIS EMPRE-
GADOS) = estabelecer a relação proporcional entre o
tota l  de  empregados  e  o  número de  casos  de
incidência da moléstia.

Por regra de três simples, tem-se:

A ___está para_____ 100%, assim como:
B ___está para_____ X

Logo:
 X = B . 100%, onde:

A = nº total de empregados
B = nº absoluto de casos

NÚMERO DE ÓBITOS = quando ocasionado pela
doença.

Nº TRABALHADORES TRANSFERIDOS PARA OUTRO
SETOR = empregados transferidos para outras
seções, por motivo de saúde

Nº DE TRABALHADORES DEFINITIVAMENTE
INCAPACITADOS = empregados aposentados por
invalidez causada pela doença.

SETOR = local onde existe o agente.
AGENTES IDENTIF ICADOS  =  causadores  da
insalubridade. Menciona-se os agentes Químicos ou
Físicos, tais como ruído, chumbo, calor, frio etc.

INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO = grau de insalubridade:
Máximo, Médio ou Mínimo, conforme o caso.
Obs.:  se a aval iação puder ser feita por meio de
aparelho de medição,  colocar  o  número corres-
pondente à leitura.
Nº DE TRABALHADORES EXPOSTOS  =  número de
empregados do setor.

Refere-se à estatística dos acidentes do trabalho
na empresa.

SETOR = local de trabalho onde ocorreu o acidente.
Nº DE ACIDENTES = acidentes ocorridos no período.
PERDA MATERIAL  AVALIADA  =  cus to  tota l  da

paral isação provocada pelo ac idente,  inc lu indo:
pagamento ao empregado (até 15 dias), reparo de
máquina (se houve quebra), prejuízos causados à
produção pela paralisação.

Inserir número inteiro que represente em milhares
de reais (R$) o valor avaliado. Despreza-se a fração
de milhar, se houver.

ACID.  SEM VÍTIMA/ ACID.  COM VÍTIMA  =
demonstrar em forma de fração ordinária, com o
número de  empregados  ac identados  sem afas-
tamento do trabalho sobre o número de empregados
acidentados com afastamento.

TOTAL DO ESTABELECIMENTO = número total de
empregados.
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O SINTESP realizou, no dia 19 de novembro, na sua sede
localizada no centro de São Paulo, o debate técnico “Técnicos
de Segurança no Serviço Público”, ministrado pelo técnico
de segurança e advogado do SINTESP, Ademar de Oliveira.

O objetivo principal do encontro
foi elucidar as questões salariais dos
profissionais envolvidos frente a lei
de responsabilidade fiscal  (Lei nº 101
de 4 de maio de 2000). Para Oliveira,
os temas abordados na palestra
trabalham em conjunto: “tem sido
alegado, pelo administrador público,
a impossibilidade de conceder
reajustes salariais em virtude da
responsabilidade fiscal. A Cons-
tituição, no Artigo 37, inciso X,
desobriga o cumprimento para o reajustamento da
remuneração de pessoal, estando o administrador público
desobrigado de cumprir o estabelecido pelos artigos 16 e 17
da lei de Responsabilidade Social”.

Entretanto, o advogado aponta um direcionamento para
a questão: “em função de Reiterado Julgado em que,

DEBATE TÉCNICO DISCUTE AS QUESTÕES SALARIAIS

DOS SERVIDORES PÚBLICOS

entenderam que aos servidores públicos não é devida a
remuneração mínima para as categorias profissionais
regulamentadas, aconselhamos que esses profissionais
busquem, junto aos Secretários  Municipais ou Estaduais ,

bem como qualquer repre-
sentante legal ao que estão
vinculados (diretores, chefes,
etc.), para que as situações
salariais possam ser revistas
através de portarias municipal,
estadual ou através de lei de
direito, baixada pelo poder
executivo ou legislativo, no
sentido de receber o piso
estabelecido à categoria junto a
iniciativa privada”, explica.

Para o diretor Valdizar Albuquerque, esse é o
direcionamento do sindicato: “neste sentido que o SINTESP
tem atuado, fazendo as intervenções no poder público de
forma negociável, para, assim, alcançar um entendimento e
futura adequação. É um exercício árduo e demorado, mas é a
ferramenta hoje plausível de maior êxito”, afirma o diretor.

“O objetivo principal do
encontro foi elucidar as
questões salariais dos

profissionais envolvidos
frente a lei de

responsabilidade fiscal ...”
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ORAÇÂO DO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Senhor, quero te agradecer pela oportunidade de poder
ajudar as pessoas através do meu trabalho.

Faça de mim um instrumento de promoção da vida dos
trabalhadores. Que os trabalhadores possam retornar às suas
famílias no final do dia com saúde e integridade física
preservada.

Peço que me ilumine na orientação das pessoas que
resistem em cuidar de suas próprias vidas e que todos os
trabalhadores abram seus corações para escutar e assumir
minhas orientações e estas sejam sempre corretas e
abençoadas.

Dai-me humildade para entender as resistências, dai-me
perseverança para não desistir às dificuldades, dai-me
palavras sábias, para que penetrem nos corações daqueles
que ignoram a segurança do Trabalho.

Dai-me sabedoria para analisar os acidentes, quando eles
ocorrerem, e que minha mente e meu coração conduzam
minhas atitudes para melhorar o processo, e não somente
para buscar culpados.

Dai força aos acidentados, para que eles tenham uma
recuperação rápida e abençoada. Daí força às famílias dos
acidentados para superarem as perdas indesejáveis.

E, por fim, Senhor, ajude-me para que com tua força e
bênçãos posso ser um exemplo de Saúde e Segurança no
desempenho das atividades profissionais.

Amém e assim seja.
Tiago

Técnico de Segurança do Trabalho - Salvador-BA

* * * * *

“Venho, através deste, parabenizar a todos os envolvidos
na organização do Evento, realizado na Fundacentro, no Dia
Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho. Graças a
esta equipe podemos, cada vez, mais nos aperfeiçoarmos e
ampliarmos os horizontes dos nossos conhecimentos.
Parabéns a todos do SINTESP pelo maravilhoso evento
realizado!”

 Gilmar Sanchez da Silva
Técnico de Segurança do Trabalho

* * * * *

“A melhor maneira de ficar em segurança
é nunca se sentir seguro”

(Benjamin Franklin)
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CURSOS
01. Curso  Instrutor de Empilhadeira
* Normas de Segurança * Movimentação e Empilhamento
* Operação da Empilhadeira * Aulas Práticas com a Empilhadeira
* Manutenção Preventiva
Sócio em dia R$ 200,00 – Demais R$ 400,00
Público Alvo: Téc. Seg. Trabalho e demais Interessados
Carga horária: 21h
Data: 01 a 05/02/10 das 19 às 22h
Aula Prática: 06/02/10 das 8h às 14h

02. Curso PPRA com ênfase para o PPP
*Elaboração do PPRA, Demonstração ambiental *Substitutivo do
LTCAT previdenciário *Conhecer a expectativa da Previdência com
relação ao conteúdo informativo que deve ser reportado pelo PPRA,
para se transformar na demonstração ambiental previdenciária;
*Conhecer a incidência da alíquota de SAT com a introdução do
FAP/NTEP. *Conhecer as mudanças introduzidas em 2009 que
alteram o decreto 6.042, no que diz respeito ao novo FAP; *Elaboração
do PPRA atendendo a expectativa trabalhista (NR-9) e previdenciária
(demonstração ambiental); *PPRA como base informativa para a
elaboração do PPP.
Sócio em dia R$ 150,00 – Demais R$ 300,00
Público Alvo: Téc. Seg. Trabalho e demais Interessados
Carga horária: 15h
Data: 08 a 12/02/10 das 19h às 22h

03.Cipa para Designados
*Estudo do ambiente, as condições de trabalho, bem como dos
riscos originados do processo produtivo. *Metodologia de
investigação e análise de acidentes e doenças do trabalho. *Noções
sobre acidentes e doenças do trabalho decorrentes da exposição
aos riscos existentes na empresa. *Noções sobre a Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida e doenças infectologica. *Noções sobre
a Legislação trabalhista e prevencionista relativos à segurança e
saúde no trabalho. *Princípios gerais de higiene do trabalho e de
medidas de controle dos riscos.*Organização da CIPA e outros
assuntos necessários ao exercício das atribuições da
comissão.*Prevenção e controle de situação de Riscos.
Valor R$ 100,00
Carga horária: 20h
Data: 08 a 12/02/10 das 9h às 13h

EVENTOS SEDE

11/02 - Debate Técnico no Sintesp – FAP
08/03 - Debate Técnico no Sintesp - Mulher
15/04 - Debate Técnico no Sintesp

EVENTOS REGIONAIS

26/02 - I Seminário Sobre SST - Osasco
12/03 - II Seminário Sobre SST - Ribeirão Preto
23/04 - III Seminário  Sobre SST - Campinas

*Eventos: Sujeitos alterações.
Inscrição: eventos@sintesp.org.br

Fone: 11-3362-1104 R. 38

04.Curso Avaliação da Exposição Ocupacional ao Ruído
* Introdução – conceitos básicos   *Legislação Trabalhista – Anexos
1 e 2 da NR 15. *Definições, símbolos e abreviaturas *NHO 01:
Avaliação da Exposição Ocupacional ao Ruído* Critérios para
avaliação da exposição ao ruído:> Ruído Contínuo> Ruído Impacto
*Procedimentos de Avaliação > Abordagem dos locais e das
condições de trabalho > Estratégia de Amostragem > Equipamentos
de Medição e suas características: *Normas ANSI e IEC *Medidor
de Pressão Sonora *Dosímetro *Medidor Integrado *Calibrador
Acústico *Filtro de Banda de Oitava *Interferências Ambientais no
desempenho dos equipamentos *Aferição e certificação de
equipamentos *Procedimentos específicos para medição de ruído
de impacto *Interpretação dos resultados: Dose diária. Nível de
exposição normalizado. Critério de julgamento e tomada de decisão:
Ruído de impacto e ruído contínuo ou intermitente. *Dados para o
Relatório Manuseio de Equipamentos: Medidor de Pressão Sonora
e Dosímetro
Sócio em dia R$ 200,00 – Demais R$ 400,00
Público Alvo: Téc. Seg. Trabalho e demais Interessados
Carga horária: 12h
Data: 20 e  27/02/10 - Sábado das 09 às 16h
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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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