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E xiste um velho ditado que afi rma: “Política 
e religião não se discutem”. Isso é um erro 

que foi adotado pela sociedade com a intenção 
de desmobilizar as pessoas e fi carem alienadas. 
Enquanto rejeitamos essa discussão, estamos sen-
do massacrados por quem ocupa esse espaço. O 
curioso disso é que nós, os TST´s, e, principalmente 

os profi ssionais de SESMT, temos uma força extraordinária repre-
sentada pelos 37 anos de criação desse quadro em prol da 
prevenção e nós não soubemos ainda utilizar esse fato de forma 
positiva. Cada TST; cada engenheiro de segurança do trabalho; 
cada médico do trabalho e enfermeiro do trabalho são grandes 
formadores de opinião nos locais onde trabalham. No entanto, 
nós nunca regimentamos essas forças de forma conjuntural para 
aperfeiçoarmos as ações relacionadas a saúde e segurança do 
trabalhador. 
Questionamos muito a questão corporativista. Esse é outro erro que 
temos que repensar a respeito. Sabemos que historicamente, desde 
a origem a vida, sobrevive aquele que entende a neces sidade de 
conviver em grupo. Até um animal selvagem, quan do se desagrupa, 
morre. Deveríamos nos fortalecer como corpora ção e valorizar 
nosso espaço como cidadão, como pessoa, como profi ssional e 
como categoria que merece o respeito da sociedade.
Não adianta querermos convencer nossos interlocutores de 
que Saúde e Segurança do Trabalho tem que ser manchete de 
jornal. Temos que ter consciência de que a SST é extremamente 
importante. Quem tem a função maior de promoção dessa área 
somos nós próprios que lidamos com isso no cotidiano. É bom 
que se deixe bem claro que SST nunca vai alcançar o topo dos 
valores da sociedade, até porque existem dezenas de demandas 
mais impactantes, como os casos da economia, de mortes no 
trânsito, mortalidade infantil, guerras e tantos outros que são 
mais reconhecidos e defendidos socialmente do que a saúde e 
segurança do trabalho. 
Temos um grande desafi o pela frente chamado ‘Projeto 
Político’. Ninguém chega ao governo - ou no topo do comando 
de qualquer organização social -, sem possuir um processo 
planejado, sustentável e contínuo. Lamentavelmente, nós, 
prevencionistas, até hoje não temos um projeto político. Se 
um dia tivermos o juízo e nos engajarmos em um projeto que 

possamos, por exemplo, eleger um deputado federal por Estado, 
teríamos 27 deputados representando a SST e, com isso, uma 
força de representatividade extraordinária. Para alcançar esse 
resultado temos que unifi car nossa linha de pensamento e criar 
um projeto político. 
Temos uma facilidade de interação muito forte com todas as 
instituições que militam direta ou indiretamente em SST. Sabemos 
que possuímos recursos fi nanceiros que, talvez, sejam sufi cientes 
para desenvolver uma prevenção modelo no mundo; temos uma 
quantidade de instituições considerável focadas nas questões da 
saúde, só que atuamos como “Torre de Babel”, não convergindo. 
Quando houver interação nas relações institucionais de uma 
forma direcionada e focada através de um projeto político macro, 
certamente o impacto seria extraordinário.
Nada disso será validado se não for ‘amarrado’ com o 
comprometimento. Quando informo aos políticos que somos 
200 mil TST no Brasil, o olho de qualquer deputado ou senador 
cresce. Porém, jamais esse político vai priorizar nossas ações em 
detrimento daquilo que ele defende como político. Ou seja, 
aquele deputado ou senador que é ruralista ele está lá para 
defender sua base eleitoral ou de fi nanciamento. Temos que 
pensar seriamente e admitir que se não houver comprometimento 
a partir da composição do sistema, estaremos sempre de ‘pires 
na mão’ pedindo favores.
Temos que entender que a relação capital e trabalho sempre foi 
e sempre será paritária. Ou seja, de um lado estará o trabalho 
defendendo o seu espaço e, do outro lado, o capital defendendo 
os seus espaços. Estamos nesse meio e se nos posicionarmos 
de forma unilateral, estaremos sempre com uma porta aberta 
e com a outra fechada. Temos, sim, que promover qualidade 
de vida para o trabalhador, e entendemos que se o capital não 
incorporar este comprometimento, o resultados já conhecemos.
Podemos ser bons técnicos, mas não produzimos um resultado 
satisfatório porque temos difi culdades em lidar com as relações 
institucionais e com as relações humanas que envolvem o capital 
e trabalho. Em recente pesquisa foi divulgado que 70% dos TST 
são demitidos por questões de relacionamento. Isso mostra que, 
nós, profi ssionais especialistas em SST, temos que ampliar nossa 
visão social e política para a promoção da saúde e segurança no 
trabalho.
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Representantes do SINTESP, da ABPA, Sintespar, Sintest-DF, Sintest-PB, Sintesc e  Fenatest, 
durante reunião com o secretário Medeiros e o Ministro Lupi

Representantes do SINTESP realizam
          audiência com Ministro em prol do Conselho
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“Recomenda mos que a 
categoria fi que atenta quanto 

ao desdobramento dessas 
ações, especialmente por tratar 

de ano eleitoral.”

N o dia 28 de janeiro foi 
dado mais um passo 

importante para a regulamen-
tação do Conselho Profi ssional 
dos Técnicos de Segurança do 
Trabalho. O Ministro do Tra-
balho, Carlos Lupi, recebeu 
em seu gabinete, em Brasília, 

uma comissão sindical, agendada por 
Armando Henrique, presidente do SINTESP, 
a qual contou com a participação de: 
Valdizar Albuquerque, diretor do SINTESP; 
Milton Perez, representando a ABPA; Adir 
de Souza, presidente do Sintespar; Milton 
Pereira de Oliveira, presidente do Sintest-DF; 
José Nivaldo - representante do Sintest-PB; Jair 
João Gonçalves, diretor do Sintesc; e  Aírton 
Nardelli, diretor da Fenatest. A audiência foi 
concretizada contando com a articulação 
do secretário de Relações do Trabalho, Luiz 
Antonio de Medeiros, que também participou 
da reunião. 
 
‘Estamos há dois anos e meio buscando uma 
audiência dos representantes da categoria 
com o Ministro, portanto sem fato novo’, 
afi rma Armando. “Contamos nessa audiência 
com a participação de repre sentantes da 

categoria dos TST’s de cinco estados,  e 
saímos com o sentimento de que o Ministro 

Lupi e o Secretário 
Medeiros tratarão de 
forma prioritária os 

encaminhamentos das próximas etapas que 
envolvem o Ministério de Planejamento, Casa 
Civil, Congresso Nacional e Presidência da 
República”.

É de consentimento geral que a regula-
mentação do Conselho dos TST’s encontra-se 
em um estágio que depende decisivamente 
de ação e vontade política do Ministro do 
Trabalho em exercício. “O empenho para a 
regulamentação começou através de vários 
projetos de lei na esfera Legislativa. Pois 
tivemos todos os projetos apresentados 

A comissão sindical mostrou a importância do Conselho de 

Classe para a categoria dos TST’s O encontro esclareceu que o ministro Lupi exerce papel 
importante para a aprovação do Conselho de Classe
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indeferidos pela Comissão de Constituição e 
Justiça da Câmara. Isso porque houve vício de 
origem do Projeto de Lei. Verifi cou-se que um 
Conselho de Classe não poderia ser criado 
a partir de uma iniciativa do Legislativo e 
sim do Executivo. Passamos, então, a atuar 
frente ao Poder Executivo. Nosso empenho 
se intensifi cou nos últimos 12 anos”, comple-
menta Armando.

O presidente do SINTESP ainda alerta para a 
necessidade de atenção para o desen volvimento 
do ocorrido: “recomenda mos que a categoria 
fi que atenta quanto ao desdobramento dessas 
ações, especialmente por tratar de ano eleitoral. 
A história reafi r ma que ações de Governo 
e Legislativo estão dire tamente associadas 
ao poder de mobilização dos interessados; o 
que signifi ca que, cada profi ssional da nossa 
categoria, independente de Estado de origem, 
deve aderir a mobilização através de e-mails, 
abordando os senadores e deputados em que 
votou e, especialmente, o Ministro do Trabalho 
em exercício’, fi naliza Armando.  

O Conselho de Classe é importante por que:

  O técnico de segurança do trabalho 
é categoria profi ssional diferenciada, 
com funções defi nidas por Lei, que não 
confl itam com outras profi ssões.

  Zelar pela qualidade dos cursos de 
formação profi ssional.

  Apresentará parâmetros éticos a 
serem seguidos pelos 200 mil técnicos 
existentes no Brasil.

  Permitirá que a atuação profi ssional 
seja fi scalizada. Assim, combaterá o 
mau exercício da profi ssão e protegerá 
a vida dos trabalhadores. Isso porque 
más ações acarretam danos à saúde e 
segurança coletiva e individual.

  Melhorando e ampliando as ações 
dos técnicos de segurança, poderemos 
melhorar as condições de trabalho e 
combater ainda mais os acidentes e 
doenças ocupacionais.

  Possibilitará uma melhor atuação do 
profi ssional do técnico de segurança 
do trabalho.

  A meta da OIT e do Estado é 
universalizar as ações técnicas de 
segurança e saúde no trabalho. Com
 o Conselho, a categoria conduzirá 
seu destino profi ssional. Essa 
autonomia é fundamental para que 
o técnico de segurança do trabalho 
realize essas ações.

  O Conselho de Classe, por ser de 
direito privado, não traz gasto 
para o Estado.

  Todas essas questões são importantes 
visto que pelas estatísticas ofi ciais 
são mais de 500 mil acidentes por 
ano computados pelo INSS.. Isso sem 
contar a subnotifi cação que ainda 
existe com os trabalhadores informais.
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O 
s alunos do curso de Técnico de 
Segurança do Trabalho, do Senac 

Tatuapé, fi zeram no dia 5 de fevereiro de 
2010, uma visita nas dependências da sede 
do SINTESP. Estavam presentes 28 alunos 
que conheceram as instalações e a estrutura 
da entidade que os representará.

René Cavalcanti, diretor de Desenvolvimento 
Profi ssional e Tânia Angelina dos Santos, 
diretora de Formação Pro fi ssional,  recep-
cionaram os estudantes. René comentou 
so bre a impor tância des sa atitude: “todos 
os  estudantes pre cisam saber que existe 

Alunos do SENAC 
          visitam o SINTESP

uma entidade que os 
representará quan do 
fo rem profi ssionais. É 
im portante serem fi lia-
dos para fortalecer o 
SINTESP em termos de 
representatividade e saber 
que para que a categoria 
cresça é necessário que 
as contribuições sindicais 
sejam recolhidas para que, assim, o SINTESP 
continue sua luta para o aprimoramento 
técnico e direito trabalhistas dos TST’s”, 
concluiu o diretor. 

Mudanças na Fenatest – Federação Nacional
                     dos Técnicos de Segurança do Trabalho

Q uero ter orgulho de estar nessa luta!”. 
Com essas palavras, Adir de Souza, 

presidente do Sintespar – Sindicato dos Técnicos 
de Segurança do Paraná, sintetizou muito bem 
a assembleia da Fenatest, realizada nos dias 29 
e 30 de janeiro de 2010, em Brasília. O foco, na 
ocasião, foi a discussão dos temas específi cos da 
assembleia anual e o tratamento das questões 
envolvidas com as eleições da diretoria que 
será realizada em abril de 2010.

A Fenatest vem sofrendo com algumas 
questões há 12 anos o que tem gerado gra-
ves consequências e são potencializadas por 
divisões internas focadas em duas frentes: 
a primeira que está à frente da Fenatest 
desde sua criação, e a segunda formada pelo 
descontentamento me dian te aos resultados 
apresentados pela Federação.

“Entretanto, essa realidade pode estar 
mudan do e um dia chegaremos a um patamar 
de iguais condições em relação aos países 
desenvolvidos nessas questões”, destacou 
Adir. Além disso, sobre as discussões do 

“ FAP, segundo Oliveira, do Departamento de 
Saúde do Sindicato dos Trabalhadores, na sua 
recente história foi realizado um acordo entre 
as duas partes (caracterizado principalmente 
pela postura de São Paulo, apoiado por outros 
Estados) que unifi caram a composição para a 
próxima diretoria e obteve a adesão de todos 
os sindicatos da categoria no Brasil. Armando 
Henrique, presidente do SINTESP, aceitou a 
participação no cargo de vice-presidente da 
entidade, encabeçada pelo atual presidente 
Elias Bernadino da Silva Junior, com base em 
alguns princípios que privilegiam os critérios 
democráticos e a representatividade de todos 
os Estados e as macrorregiões geográfi cas 
acima dos interesses individuais. 

Segundo Armando, essa atitude é um sinal de 
humildade: “a decisão representa um gesto 
concreto de respeito à categoria dos Técnicos 
de Segurança do Trabalho de todo o Brasil, 
que sempre estiveram e sempre estarão mais 
preocupados com a valorização do profi s-
sional TST nas demandas conjunturais de 
interesse nacional’, afi rma o presidente.  

“A falta do Conselho Federal 
da Categoria provoca prejuízos 

na fi scalização da profi ssão, 
ocorrem omissões e outros 

profi ssionais desempenham nossas 
funções e desempregam TST. A 
falta de respaldo da Federação 
mantém todos os profi ssionais 

marginalizados sem saber sobre o 
que é certo e errado na profi ssão”.

Jaziel Aristides de Carvalho
Presidente do SINTEST- BA

“Fiquei muito feliz com a união 
das forças na Fenatest em prol da 

categoria. Uma das maiores virtudes 
de um ser humano é a humildade e 

isso fi cou evidente diante da decisão 
primordial durante a assembléia da 

Fenatest, em Brasília. Esta união 
vai fortalecer a nossa luta para a 

conquista do nosso Conselho”. 

José Nivaldo Barbosa de Sousa
Diretor Administrativo – Sintest - PB

Depoimentos  

Os 28 estudantes 
conheceram os trabalhos 

que o SINTESP desenvolve 
em prol dos TST’s
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F oi realizado no dia 19 de janeiro de 
2010, o Ato de Assinatura que forma-

lizou a parceria entre a Força Sindical e o 
Complexo Educacional FMU, disponibilizando 
descon tos nas men salidades para todos os 
associa dos dos sindicatos da sua base.

O SINTESP, representado pelo presidente 
Armando Henrique e pelo diretor Social, 
Wagner De Paula,  como de costume, esteve 
presente prestigiando a iniciativa. Entretanto, o 
SINTESP, há cerca de 1 ano, já possui con vênio 
com a FMU, com descontos de 10% em curso 
de pós-graduação, 15% em cursos seqüenciais 
e 25% em cursos preparatórios para a OAB, 
benefi ciando, assim,  de zenas de Técnicos 
de Segurança. De Paula exalta a importância 
dos convênios: “acho muito importante esse 
convênio que o SINTESP promove, pois, dessa 
forma, o Técnico de Segurança do Trabalho 
pode obter uma especialização”.

Vale lembrar que o SINTESP 
continua à dispo sição 
para realização de 
novos convênios. Basta, 
ape nas, os associados 
ma nifestarem o inte resse 
e indicar a entidade da 
sua prefe rência. Segue ao 
lado a lista completa com as 
entidades conveniadas.  

Força Sindical fecha convênio com FMU e
         fortalece parceria do SINTESP com Faculdades

UNICAPITAL: Centro Universitário Capital - 
Desconto UNICID - Universidade da Cidade 
de São Paulo - Descontos de Associados: 10% 
cursos superiores, 15% cursos graduação 
e 10% curso pós-graduação. Dependentes: 
5% cursos superiores, 10% cursos graduação
e 5% curso pós-graduação de 20% em
todos os cursos.

UNASP: Centro Universitário Adventista.

UNIBERO: Centro Universitário Ibero-Americano 
- Descontos de: 15% cursos graduação, 
10% cursos pós-graduação, 10% cursos 
sequênciais e 10% cursos extensão.

UNIBAN: Universidade Bandeirante de São Paulo

UNICASTELO: Associação Itaquerense
de Ensino.

USM: Universidade São Marcos - Descontos
de 20% cursos graduação e 10% cursos
 pós-graduação.

UMC: Universidade Mogi das Cruzes - 
Desconto de 20% em qualquer curso.

UBC: Universidade Braz Cubas - Desconto
 de 20% em qualquer curso.

CAMPIs UNIVERSITÁRIOS DA UNIESP: 
Ensino Infantil, Fundamental, Médio, 
Graduação e Pós-graduação.

COLÉGIO SANTA RITA: Desconto de 17%
 no Curso Técnico em Meio Ambiente.

UNIA: Centro Universitário de Santo André 
- Desconto de 10% no Curso Gestão 
Ambiental.

UNIB: Universidade Ibirapuera - Desconto de 
25% em todos os cursos superiores.

INSTITUTO POLÍGONO: Desconto de 
10% sobre todos os cursos técnicos
e 100% na matrícula.

FAESP: Faculdade de Tecnologia 
Albert Einstein.

FAESP: Faculdade de Administração 
de Empresas de São Paulo - 
Desconto de 20% titular e 10% 
dependente.

FIZO: Faculdade Integração 
Zona Oeste.

UNISA: Universidade Santo Amaro.

Para mais informações sobre 

os convênios, basta acessar 

o site www.sintesp.org.br e 

clicar na aba Benefícios. No 

campo estará disponível todo 

o cadastro das instituições 

conveniadas e os respectivos 

contatos para utilização desse 

recurso. 
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Espírito democrático e representatividade 
política formaram as bases da 
15º Convenção da diretoria do SINTESP

oi realizada no dia 6 de 
fevereiro de 2010, a 15º Con-
venção Anual da Diretoria do 
SINTESP, no Hotel Excelsior, 
centro de São Paulo. O evento 

contou com a participação de vários diretores 
e vice-presidentes regionais e fi guras ilustres 
dos meios sindical e político. Ao longo do dia 
foram discutidas propostas de novos projetos, 
planos orçamentários, resultados das metas 
de 2009 e debate sobre assuntos gerais com 
foco no sindicato.

Para compor a mesa de abertura foram 
convidados: Armando Henrique, presidente 
do SINTESP; Antonio de Sousa Ramalho, 
presidente do Sintracon-SP; Cláudio Prado, 
vereador; Luiz Antonio de Medeiros, secretário 
de Relações do Trabalho; e Paulo Pereira da 
Silva, o Paulinho, presidente da Força Sindical 
e deputado federal.

Logo após a saudação inicial, todos os 
componentes da mesa explanaram sobre 
o momento político e sindical e exaltaram 
a importância do Técnico de Segurança 
do Trabalho para a vida do trabalhador. 

F
nessa convenção para me preparar para 
2010, pois esse encontro organiza tudo o 
que os TST’s irão defender nesse ano. Vale 
lembrar que esse é um ano importante para o 
país. É um ano de eleições e temos que olhar 
o passado e prever o futuro para entender o 
que será levado para os trabalhadores. Uma 
convenção como essa é sempre importante 
e estou sempre presente, pois é um grande 
aprendizado”, fi naliza o vereador.

Ramalho enfatizou a atuação do SINTESP 
no cenário sindical: “o SINTESP tem sido 
indicado como um dos mais atuantes do 
Brasil”. O presidente do Sintracon-SP ainda 
demonstrou seu apoio com as ações da 
categoria: “enquanto eu estiver no poder, 
o Sintracon-SP sempre apoiará as ações 
promovidas pelo Sindicato dos Técnicos de 
Segurança do Estado de São Paulo”, frisou.

O secretário Medeiros, que articulou a 
reunião entre o Ministro Carlos Lupi e 
representantes dos TST para a discussão do 
Conselho, comentou sobre esse fato no seu 
discurso de abertura: “não está fácil a criação 
do Conselho. O governo está com um pé 
atrás, mas todos os pareceres são favoráveis 

Es
pe

ci
al

O consultor sindical, Vargas Neto, explanou sobre o papel do 

sindicalista nos dias atuais Armando ressaltou o crescimento do SINTESP e as homenagens 
recebidas como instituição prevencionista do Brasil

Armando divulgou alguns resultados con-
quistados pelo SINTESP: “o nosso sindicato 
cresceu 800% em todos os indicadores e, 
ainda, fomos homenageados nos últimos 
três anos como instituição prevencionista 
do Brasil”, salientou.

Prado, por sua vez, comentou sobre a 
relevância da convenção e sua função para as 
questões dos TST: “sou amigo da categoria, 
me sinto muito à vontade em participar 
dessas ocasiões junto com os técnicos de 
segurança, pois tenho muita consideração 
ao TST. Acho, sim, que é uma das principais 
categorias do país. É aquela que realmente 
leva para todos os trabalhadores orientações 
sobre as condições necessárias de saúde e 

meio ambiente”, e 
continua: “estou aqui 

“Vale lembrar que esse é um 
ano importante para o país. É 
um ano de eleições e temos 

que olhar o passado e prever o 
futuro para entender o que será 
levado para os trabalhadores.”
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e apenas o Ministério do Planejamento 
é contra. É um parecer maldoso. Porque 
afi rma que tem que estar na previsão 
orçamentária. O Conselho não gera 
custo para o Governo 
e ainda representa 
eco nomia”, afi rmou 
Medeiros.  Contudo, 
Medeiros faz uma ressalva 
muito interessante: “vou 
marcar mais uma reunião 
com o Ministro Lupi e tudo 
será resolvido com o aval 
do Presidente Lula. Para dar 
certo é preciso que seja uma 
movimentação de peso, com 
todos os Estados mobilizados, 
não podemos sair daquele Ministério sem o 
Conselho dos TST”, concluiu o secretário.

Paulinho, por sua vez, falou sobre o Congresso 
Nacional e os cuidados com o FAP – Fator 
Acidentário de prevenção: “O congresso é 
contra os trabalhadores, pois quando a causa 
é de interesse do trabalhador o assunto é 
mais complicado.” Sobre o Conselho afi rmou: 
“o TST é a pessoa que cuida das vidas dentro 
da fábrica, esse sim precisa de um Conselho. 
Por isso, `qualquer um´ não pode ser TST, pois 
esse profi ssional interage diretamente com a 

vida das pessoas. Em minha opinião, acredito 
que o Conselho vai sair. Com essa 
disposição 

que o Medeiros afi rmou 
aqui, eu creio que vai sair. 
Temos que fazer pressão 
e procurar a ‘turma’ lá do 
Palácio, que tem infl uência 
com o Presidente da República”. Contudo, 
o Deputado mostrou certo receio com 
a continuidade do FAP: “a pressão do 
patronato é muito grande. Essa é a questão 
que nós ganhamos e se não tomar cuidado 
vai cair. Temos que alertar o movimento 
sindical que essa é uma conquista importante 
para os trabalhadores”, pondera Paulinho.

Logo após as explanações iniciais, a mesa 
foi decomposta e iniciou-se a palestra 
“O papel do Sindicalista na Conjuntura 
Contemporânea”, ministrada pelo consultor 
sindical, João Guilherme Vargas Neto. Depois 
das considerações de Vargas Neto foi aberto 
um pequeno debate sobre as situações 
expostas, com a participação da maioria dos 
diretores do SINTESP.

O dia seguiu como 
o pla nejado e as 
discussões so bre 
os resultados de 
2009 e as pers-
pectivas de 2010 
contem plaram o 
tom da Conven-
ção. Armando 
Henrique, enfa-
tiza a qualidade 
do evento: “essa 

Convenção se não foi a melhor, está entre 
as melhores já realizadas tomando como 
base a harmonia da diretoria, o empenho 
dos funcionários, a representação política 
presente e, especialmente, o espírito demo-
crático e interativo na elaboração das pro-
postas para 2010”, fi nalizou o presidente 
do SINTESP.  

Representantes do SINTESP e suas regionais que 
participaram da 15ª Convenção

“Essa Convenção se não 
foi a melhor, está entre 

as melhores já realizadas 
tomando como base a 

harmonia da diretoria, o 
empenho dos funcionários, 

a representação política 
presente e, especialmente, 
o espírito democrático e 

interativo na elaboração das 
propostas para 2010”

Grupos de trabalho discutiram sobre os 
resultados de 2009 e as perspectivas de 2010
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O caminho para conquistar o 
desenvolvimento profi ssional 

justo e merecido por todos os TST’s, 
sem infringir a legislação nem afe-
tar as características peculiares das 
empresas é um dos mais importantes 
desafi os enfrentados pelo SINTESP 
neste começo de 2010.

A necessidade de buscar a observância 
das leis e dos princípios de moral e 
compreensão dos deveres cívicos, ao 
qual se consagrou nas prerrogativas e 
deveres do SINTESP, numa denominação de 
“Ações preventivas ao acidente de trabalho 
e à saúde do trabalhador”.

Mister salientar que tal atitude, certamente, 
na vida profi ssional do TST nos mostra que 
não é tão fácil cumprir todas as Normas de 
Segurança e Medicina do Trabalho. Portanto, 
o SINTESP, através de seus diretores e 
funcionários, cumpre um dos caminhos na 
busca da inclusão do TST ao mercado de 
trabalho, que vejam à conduta louvável 

TST sem associação ao SINTESP: 
você se transforma num profissional sem sindicato

e inédita, que as ditas reações sejam, em 
medida igual, dignas de provocar o mar 
calmo das consciências geladas daqueles 
que não promovem refl exões acerca do dia 
a dia dos trabalhadores, no exercício de suas 
tarefas na empresa.

Enfi m, as queixas dos TST, na preocupação 
com os “acidentes” e com a “saúde dos 
trabalhadores”, que estão aqui e agora, e 
ao mesmo tempo assegurar o “emprego” e 
“renda ao empregador”, trazem à tona um 

exemplo das difi culdades colocadas 
a essa participação da empresa e ao 
trabalhador, dentro dos requisitos de-
mocráticos de direito.

Assim, indica a necessidade de revisão 
dessas práticas e de superação da 
visão estritamente de participação 
entre sindicato, empresa e trabalhador, 
ou seja, a garantia de isonomia dos 
Direitos Constitucionais previstos. Nem 
é preciso uma refl exão para defi nir qual 
a melhor solução para o profi ssional TST. 
Somente, é preciso que o TST afi rme e 

reafi rme seus compromissos com o SINTESP.

Para mais esclarecimentos, o caminho para 
superação é simplesmente: ser associado 
efetivo, para tomar parte, votar e ser 
votado, participar e sugerir medidas nas 
questões de interesse social, utilizando-se 
das vantagens e serviços prestados pelo 
Sindicato. Vamos dizer sim às propostas 
que promovem a diferença profi ssional do 
TST.  Associe-se ao SINTESP.  

Fátima Regina Feitosa TST e Advogada
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M ilhares de pessoas já assistiram à peça 
teatral encenada sob o patrocínio do 

Sindicato dos Trabalhadores da Construção 
Civil de São Paulo, visando alertar operários da 
construção e a socieda de quanto aos perigos 
existentes nos canteiros de obras – que 
podem mutilar e matar o profi ssional através 
de quedas, desmoronamentos, queimaduras 
e utilização de materiais inadequados.

Segundo o presidente do Sindicato, Antonio 
de Souza Ramalho, o ano de 2009 foi trágico 
para o setor e, somente na área de atuação 
da entidade, foram registradas 20 mortes 
contra sete verifi cadas em 2008.

Teatro pela vida na
  construção civil faz sucesso em São Paulo

“Não podemos fi car parados diante dessa 
situação. Decidimos, portanto, optar por um 
Sindicato sobre rodas, levando a entidade até 
o trabalhador e a comunidade. Acreditamos 
que, dessa forma, minimizaremos o número 
de acidentes através da conscientização”, 
afi rma Ramalho.

Com o slogan “Sim Pela Vida”, o “Sindicato 
sobre rodas” prestará uma série de serviços 
importantes, não só para os operários da 
construção civil como, também, para os 
moradores da região visitada.

Serviços
Além do espetáculo teatral de curta 
duração, especialmente montado com 
os preceitos de prevenção de acidentes e 
doenças do trabalho, os interessados podem 
obter serviços como encaminhamento ju-
rídico; cadastramento para casa própria 
e recolocação profi ssional; capacitação 
profi ssional e seguro-desemprego.  

“Não podemos fi car parados 
diante dessa situação. 

Decidimos, portanto, optar 
por um Sindicato sobre rodas, 

levando a entidade até o 
trabalhador e a comunidade.”
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N o Brasil há 40 milhões de usuários 
de planos de saúde suplementar. É o 

2º país do mundo, perdendo apenas para 
o EUA, mas o primeiro a instituir o controle 
social em saúde pública. As contribuições 
que se seguem são resultados do recente 
processo de discussão e aprofundamento da 
temática da saúde suplementar por parte das 
Centrais Sindicais, com a assessoria técnica 
do Dieese - Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconomicos e do 
Diesat - Departamento Intersindical e Saúde 
do Trabalhador. 

Durante os anos de 2008 e 2009 foram realizados 
seminários temáticos e assinados termos de 
cooperação entre a ANS - Agência Nacional de 
Saúde Suplementar - e as Centrais Sindicais, 
embasado no projeto “O Trabalhador Brasileiro 
e a Saúde Suplementar: Relações de Consumo”. 
A iniciativa foi executada mediante convênio 
entre a ANS e o DIEESE e foi concretizado um 
seminário nacional e mais quatro seminários 
regionais (Sudeste, Sul, Nordeste e Norte/Centro-
Oeste), com a participação de mais de 300 
dirigentes sindicais das mais diversas categorias 
e regiões do país, abordando a complexa teia 
de relacionamentos existentes entre a saúde 
pública, a saúde dos trabalhadores e a saúde 
suplementar.  Outros quesitos que fi zeram parte 
deste projeto foram: a realização de pesquisa 
qualitativa com os atores da  saúde suplementar 
e a realização de cursos de capacitação para di-

Os acidentes e doenças de trabalho 
              e a saúde suplementar

rigentes sindicais, em âmbito regional.

Há de destacar, ainda, que em agosto de 2008 
foi lançado o Fórum Nacional Permanente dos 
Trabalhadores sobre Saúde Suplementar, com 
o objetivo de se tornar um instrumento de 
for mulação e acompanhamento da macro e 
microrregulação relacionada a este tema, que 
conta com a ANS como convidada permanente.

Os seminários já estão dando resultados. O 
processo de cooperação é evidente, e logo abaixo 
estão listados alguns itens de reivindicação dos 
trabalhadores apurados nesses encontros:

Participação do Movimento Sindical 

A representação sindical dos trabalhadores 
é defi nida constitucionalmente e ampara-
da também por ampla legislação infracons-
titucional. 

Assim, não é admissível a ideia de que as 
empresas contratantes de pla nos de saúde 
assumam, de maneira ilegal e indevi da, a 
representação dos trabalhadores na negociação 
dos planos de saúde, parti cularmente quando 
os trabalhadores contri buem para o custeio 
dos referidos planos.

As Centrais reivindicam a inclusão na Reso-
lução Normativa de um artigo que expresse a 
obrigatoriedade da participação do respec tivo 

sindicato da categoria, legalmente re conhecido, 
no processo de negociação dos planos coletivos 
de saúde, bem como a obrigatoriedade da 
assinatura do mesmo sindicato nos contratos 
com a operadora, juntamente com a empresa 
contratante. Caberá ao sindicato o papel de 
monitorar o cumprimento do contrato, do 
ponto de vista do interesse dos trabalhadores.

Inserção das questões relacionadas 
à Saúde do Trabalhador no rol de 
procedimentos e eventos de saúde da ANS

 As Centrais propõem ao presidente e diretores 
da ANS a inserção de uma pauta específi ca 
sobre saúde do trabalhador na agenda do 
Grupo Técnico que está discutindo o novo rol de 
procedimentos da saúde suplementar.

A fi m de determinar que o foco desse debate se 
dê em torno da saúde do trabalhador, uma vez 
que são vários problemas s serem enfrentados, 
entre eles: 

a) o não atendimento ao trabalhador 
acidentado;

b) subnotifi cação dos registros de aci-
dentes e doenças do trabalho.   

“Ao sindicato cabe a defesa 
dos direitos e interesses 
coletivos ou individuais 
da categoria, inclusive 

em questões judiciais ou 
administrativas;”

Constituição Federal – Art. 8º. Inciso III 

O STF - Supremo Tribunal Federal, 
entende que o valor do auxílio-

acidente, pago pelo INSS- Instituto Nacional 
do Seguro Social, não deve ser menor que 
o salário mínimo vigente. Essa decisão 
foi tomada mediante a uma ação de um 
segurado que teve o seu pedido negado 

Valor pago pelo Auxílio-acidente não deve ser 
  menor que o salário mínimo

pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 

Em sua decisão fi nal, o supremo fez valer 
o que está previsto na Constituição: 
“nenhum benefício que substitua o 
salário de con tribuição ou o rendimento 
do trabalho do segurado terá valor mensal 

inferior ao salário mínimo”. O INSS estipula 
regras bem defi nidas sobre essa questão, 
sobre a qual afi rma que o auxílio-acidente  
equivale a 50% do salário benefício 
(valor da aposentadoria integral) e é pago 
logo após o fi m da concessão do auxilia-
doença.  
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Os cursos ministrados
ajudam na capacitação dos TST

Cu
rs

os

O SINTESP, como de costume, promove 
ao longo do ano cursos, palestras 

e debates técnicos para uma constante 
atualização do conhecimento dos Técnicos 
de Segurança do Trabalho. O associado do 
sindicato possui uma grande vantagem 
nesse quesito, pois recebe em seu e-mail as 
informações sobre o evento e tem 50% de 
desconto na taxa de investimento.

Para abrir a temporada de cursos 2010 do 
SINTESP, foi convidado Geraldo Antonio 
Rosa, Técnico de Segurança e Instrutor do 
Senai, para ministrar o curso de “Instrutor 

Aberta a temporada 2010
             de cursos do SINTESP

de Empilhadeira”. Com, aproxi-
madamente, 40 pessoas ins-
critas o curso foi um sucesso. 
René Cavalcanti, diretor de 
Desenvolvimento Profi ssional do 
SINTESP, afi rma que o sindicato 
tem como meta ampliar o número 
de participantes e cursos ofere-
cidos. “Os cursos são importantes 
pa ra ampliar a capacitação do pro-
fi s  sional, aumentando, assim, sua 
empregabilidade. Para esse ano que re-
mos estender os cursos para o interior 
do Estado” conclui Cavalcanti.  

Ag
en

da
 d

e 
cu

rs
os C U R S O S    2 0 1 0

D A TA S T E M A L O C A L

01
à

04/mar

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 14h00 às 18h00

sede

06
e

07/mar

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 às 17h30 aula 
prática dia 07/03 das 08h00 às 14h00

sede

08
à

12/mar

CURSO INTRODUÇÃO Á 
GESTÃO AMBIENTAL
Sócio em dia R$ 150,00
Demais R$ 300,00

Público-Alvo: Técnico de Segurança e  
demais interessados – Carga horária 
15h – das 09h00 às 22h00

sede

13/mar CURSO AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO 
OCUPACIONAL AO CALOR
Sócio em dia R$ 150,00
Demais R$ 300,00

Público-Alvo: Técnico de Segurança e 
demais interessados – Carga horária 
06h – das 09h00 às 16h00

sede

15
à

30/mar

CURSO TÉCNICAS DE ENSINO EM 
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 
Sócio em dia R$ 300,00
Demais R$ 600,00

Público-Alvo: Técnico de Segurança e 
demais interessados – Carga horária 
40h – das 19h00 às 22h00

sede

E V E N T O S    2 0 1 0

05/mar DEBATE TÉC. NO SINTESP - MULHER Sede

15/mar DEBATE TÉCNICO NO SINTESP Sede

15/abr DEBATE TÉCNICO NO SINTESP Sede

23/abr III SEMINÁRIO SOBRE SST Campinas

28/mai III SEMINÁRIO SOBRE SST Sorocaba

Cursos e Eventos Sujeitos a alterações. 
Informações 11-3362-1104 R. 38. 
Inscrições: treinamento@sintesp.org.br (p/ CURSOS)  -  eventos@sintesp.org.br (p/ EVENTOS)
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F oi realizado no dia 16 de novembro 
de 2009, na sede do STAP - Sindicado 

dos Trabalhadores da Administração 
Pública Municipal de Guarulhos – uma 
reunião com o intuito de apresentar as 
reivindicações dos Técnicos de Segurança 
do Trabalho, que atuam na administração 
pública municipal e nas duas autarquias do 
município (SAAE – Serviços Autônomos de 
Água e Esgoto e PROGUARU - Progresso 
e Desenvolvimento de Guarulhos S/A), 
para elaboração do plano de carreira desta 
categoria.

Representando o SINTESP, estavam presen-
tes: Armando Henrique, presidente; Valdizar 
Albu querque, diretor e Selma Rossana diretora 
vice-presidente Regional de Guarulhos. Para 
Selma, a reunião mostra a importante união 
das duas entidades sindicais: “esse tipo de 
acontecimento fortalece a luta em prol dos 
interesses dos trabalhadores e mostra que 
o resultado pode ser um só: a conquista 
das suas reivindicações”, enaltece a vice-
presidente.

Foram decididos sete encaminhamentos que 
irão alterar os conceitos atuais da categoria. 
São eles:

Prefeitura de Guarulhos apresenta 
                          sete reivindicações em prol dos TST’s

1) Ficou encaminhado, por ser uma 
reivindicação primordial, que o STAP e 
o SINTESP irão criar, em comunhão, um 
instrumento através do qual o STAP passa 
a reconhecer o salário base normativo 
para a categoria que foi estabelecido pela 
convenção coletiva do SINTESP e serve 
de referência para o mercado, estando 
este atualmente no valor de R$ 2.015,20 
(dois mil e quinze reais e vinte centavos), 
entendemos que este valor é o ponto de 
partida para um Técnico de Segurança ao 
ingressar na Prefeitura;

3) Ficou encaminhado que os Técnicos de 
Segurança do Trabalho irão formar, dentre 
seus membros, um grupo de representantes 
para as discussões do plano de carreira da 
categoria com a CPN – Comissão Permanente 
de Negociação, sendo formado por dois 
Técnicos de Segurança do SESMT da Prefeitura 
de Guarulhos, dois Técnicos de Segurança 
do SESMT do  SAAE, e dois Técnicos de 
Segurança do SESMT da PROGUARU, sendo 
sempre um titular e um suplente. O nome dos 
dois representantes de cada instituição segue 
descrito no fi nal desta minuta;

4) Ficou encaminhado que os represen-
tantes do STAP irão agendar as rodadas de 
negociação na CPN e irão informar as datas 
para todos os representantes dos Técnicos 
e os representantes do SINTESP, que fi cou 
convidado a participar das negociações;

5) Ficou encaminhado que os Técnicos 
de Segurança do Trabalho da PROGUARU 
deveriam apresentar até o dia 17/11/2009, 
um documento com as principais reivin-
dicações ao STAP, para que este possa 
dar início às negociações com o grupo 
patronal, este documento também deverá 
ser encaminhado ao SINTESP;

6) Ficou encaminhado que será pleiteada 
a criação do Grupo Profi ssional específi co 
da Segurança e Saúde Ocupacional, com a 
criação de um código de referência salarial 
específi ca para este grupo, pois os Técnicos 
de Segurança estão fi cando em uma 
referência salarial divergente e defasada 
dos demais profi ssionais desta área;

7) Ficou encaminhado que se deve 
discutir a adequação do dimensionamento 
do SESMT da Prefeitura de Guarulhos, de 
acordo com as normas do MTE e as leis 
vigentes sobre esta área específi ca.  

2) O salário 
reivindicado para o 
plano de carreira é 
o salário médio da 
categoria dos TST 
em Guarulhos que, 
segundo estimativas 
do mercado e de 
órgãos de pesquisa, 
giram em torno de
R$ 2.700,00 (Dois mil 
e setecentos reais)

“Esse tipo de 
acontecimento 

fortalece a luta em 
prol dos interesses 
dos trabalhadores 

e mostra que o 
resultado pode ser 
um só: a conquista 

das suas 
reivindicações”

Selma Rossana, diretora
vice-presidente Regional de Guarulhos
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“Estou com problema 
aqui na empresa quanto 

a extravio e perda de 
EPI´s. Quero cobrar 

isso, porém quero estar 
embasado na lei. Sei 
que a NR 6 diz que a 

responsabilidade pela 
guarda é do empregado, 
porém diz que tenho que 

repor imediatamente e 
sem ônus ao empregado. 

Tem alguma outra lei 
que me ampare quanto a 

isso?” 
Gilberto Tanjoni Júnior

R.: Não há outra Lei a respeito. Mas, baseado 
na NR-6, se você tiver um controle, via 
fi cha de EPI’s, poderá saber o prazo em 
que tem sido entregue os equipamentos 
e se tiver um controle da vida útil de cada 
EPI, por atividade, poderá comprovar que 
determinados empregados estão requisitando 
mais que o necessário e se eles não tiverem 
justifi cativa, passar a cobrar os que estão 
sendo entregues desnessariamente. Porém, 

sugiro que investigue o que está levando os 
trabalhadores a não ter a devida “guarda e 
conservação”, pois pode haver motivos que 
justifi que repensar se apenas fornecer EPI’s 
está resolvendo a questão de proteção do 
trabalhador. 
René Cavalcanti – diretor do SINTESP

 
“S ou associado e trabalho em 

um curtume e quero saber se o 
TST pode ministrar o curso de pá 

carregadeira? No caso, a empresa 
onde trabalho quer que eu faça 
o curso e me especialize e, após 
isso, ministre o curso aos nossos 
colaboradores. Preciso saber se 

posso ministrar o mesmo.” 
Elcio Alves Lins - SP

R.: Qualquer pessoa ou profi ssional 
pode. Não há impedimento, desde 
que a pessoa seja adequadamente 
preparada e habilitada para isto. Deve-
se conhecer bem o assunto, na teoria 
e na prática, e isso habilita no sentido 
de habilidade e não de habilitação, 
pois não há norma sobre habilitação 

para instrutor destes equipamentos.
Como o curso não é de segurança, 
como brigada, CIPA, etc., o técnico, 
enquanto prevencionista, deveria 
entrar num curso para ensinar sobre 
segurança e não sobre operação, pois 
o objetivo destes equipamentos é 
auxiliar a produção. Agora, se o TST 
vai dar curso sobre estes temas, fora 
do horário de trabalho, na empresa 
ou como consultor, assessor, etc, é um 
trabalho como outro qualquer e não 
está tirando do profi ssional, tempo 
que utilizaria para prevenir acidentes. 
Esta atividade não é atribuição do TST. 
Fazer isto como um trabalho extra, é 
como outro qualquer, mas no horário 
de trabalho é deixar de dar atenção 
à prevenção de acidentes e doenças, 
conforme portaria 3275 "atribuições 
do TST". Seria desvio de função e se 
ocorrer qualquer ocorrência grave por 
falta de verifi cação por parte do TST, 
por estar dando curso de recursos para 
produção, seria responsabilizado por 
negligência. A escolha é sua.
René Cavalcanti – diretor do SINTESP
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A Secretária  de Estado do 
Meio Ambien te de São 

Paulo, publicou no DOE de 14 de 
janeiro a resolução SMA-003 de 
13 de janeiro de 2010.
A resolução em si institui o 
cadastro das entidades sindicais 
dos trabalhadores do Estado de 

São Paulo, no âmbito da Secretaria do Meio 
Ambiente, e dá providências correlatas. 

No seu Artigo 1º institui, no âmbito da 
Coordenadoria de Educação Ambiental 
- CEA, o Cadastro de Entidades Sindicais 
dos Trabalhadores do Estado de São Paulo, 
destinado a cadastrar as entidades que 
elegerão seus representantes, em número 
de 1 (um) titular e 1 (um) suplente, para 
integrarem o Consema - Conselho Estadual 
do Meio Ambiente, em cumprimento ao 
disposto pelo Decreto n° 55.087, de 27 de 

Resolução SMA-003 abrirá
      espaço para ‘velhas’ discussões

O Projeto de Lei 5972/09 destina 2% 
dos recursos do FGTS - Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço para ações 
de infraestrutura voltadas à proteção do 
meio ambiente. Segundo o texto, sempre 
que possível, essas iniciativas deverão ser 
integradas aos projetos de infraestrutura 
urbana.

Recursos do FGTS irão para a proteção ambiental

novembro de 2009. 
Para o diretor do SINTESP, Valdizar Albu quer-
que, essa ação abre espaços para antigas 
discussões: “a resolução vem abrir espaço a 
antiga reivindicação da categoria para, com 
isso, discutir e implementar ações em prol da 
saúde dos trabalhadores e discutir o tema 
`meio ambiente` com o olhar da prevenção de 
doenças e acidentes do trabalho”, conclui o 
diretor.  

Mesmo as ações de saneamento básico já 
realizadas com verbas do FGTS ainda não 
incorporaram como diretriz importante a 
preocupação com a sustentabilidade ambien-
tal. Os recursos devem ser direcionados 
também a projetos que envolvam, por exe mplo, 
recuperação de vegetação de margens de rios 
e encostas, implantação de coleta seletiva, 

despoluição de rios e arborização urbana.
A proposta será analisada em caráter conclu-
sivo pelas comissões de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável; de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público; de Finanças 
e Tributação; e de Constituição e Justiça e de 
Cidadania. 

Fonte: Agência Câmara
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REGIONAL ABCMRP

Vice-Presidente Regional:
José de Oliveira Veras Filho

Praça 18 do Forte, n°17 conj. 23
Centro - 09015-310 - Santo André – SP

Atendimento: 3ª e 5ª feira das 09h – 12h

Tel.: (11) 4438-3512
Nextel: (11) 7865-9891 - ID 55*82*17992
veras.veras@terra.com.br
carlos_crisphin@yahoo.com.br

REGIONAL RIBEIRÃO PRETO

Vice-Presidente Regional: 
Evaldir Jesus de Morais

Rua Dr. João Guião - 768 - Sala 1
V. Virginia - 14030-440 – Ribeirão Preto – SP 

Tel.: (16) 3941-2477
Nextel: (16) 7811-7668 - ID 55*82*17999
sintesprp@terra.com.br

REGIONAL VALE DO PARAÍBA

Vice-Presidente Regional: Jacy Pitta

Rua Anibal de Jesus Pinto Monteiro, 321
Alto Cardoso  - 12420-210
Pindamonhangaba – SP 

Tel.: (12) 3642-2315
Nextel: (12) 7811-4366 - ID 55*82*17996
sintespvale@yahoo.com.br

REGIONAL CAMPINAS

Diretor: Carlos Eduardo Franco

Rua Isolete Augusta de souza Aranha, 180
Salas 5 e 6 – Centro
13010-217 – Campinas – SP 

Conheça as 
         Regionais do SINTESP

P ara uma melhor aproxi-
mação entre a base e 

os associados do interior do 
Estado, o SINTTESP possui 
10 regionais espalhadas 

Re
gi

on
al

 S
IN

TE
SP

 
em

 A
çã

o

Tel.: (19) 3232-4237
Tel.: (19) 9129-2801 (Celular Franco)
Nextel: (19) 7804-2477 - ID 55*82*18000
francosintesp@gmail.com

REGIONAL SANTOS

Vice-Presidente Regional: 
Paulo Sérgio Novais

Rua São Paulo, 24/26 –  Vl. Belmiro
11075-330 – Santos – SP 

Tel.: (13) 3226-3200 R. 3230
Nextel: (13) 7808-8483 - ID 55*82*17997
pasnovaes@ig.com.br

REGIONAL SOROCABA

Vice-Presidente Regional: 
Valdemar José da Silva

Rua João Ferreira da Silva, 1164 
Além Ponte - 18013-200 – Sorocaba – SP 

Agende a sua visita.
Plantões as 3ª e 5ª Feiras das 
15:00 às 18:00 hs - Valdemar

Tel.: (15) 3227-1268
Nextel: (15) 7834-9468 - ID 55*82*17995
sintespsor@yahoo.com.br

REGIONAL PRESIDENTE PRUDENTE

Vice-Presidente Regional:
Laercio Sabiru Custódio

Rua Ferreira, 47 – Vila Yolanda
19015-560 - Presidente Prudente - SP
(Antigo salão da Empresa Forlanetto)

Tel.: (18) 222-5617 ou 9703-3542
sabirucustodio@ig.com.br

REGIONAL SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Vice-Presidente Regional: 
Maria Helena Alves T. Gomes

Rua Argemiro Aciaba de Toledo, 311 - Cidade 
Jardim - 15081-060 - São José do Rio Preto – SP 

Tel.: (17) 3216-1979 ou 9771-2925
Nextel: (11) 7811-1515 - ID 55*82*17998
sintespsjrp@yahoo.com.br

REGIONAL OSASCO

Vice-Presidente Regional: 
Léo Gidelti Costa

Av. Prof. José de Azevedo Minhoto, 72
 S. 5 – Km 18
06114-000 - Osasco – SP

Atendimento:
2ª - das 17:00 às 19:00hs. c/ Osvaldo
3ª - das 17:00 às 19:00hs. c/ Léo
4ª - das 17:00 às 19:00hs. c/ Ivan
5ª - das 17:00 às 19:00hs. c/José Antonio

Tel.: (11) 3699-6561
Nextel: (11) 7865-9892 - ID 55*82*17993
sintesposasco@itelefonica.com.br

REGIONAL GUARULHOS

Vice-Presidente Regional: 
Selma Rossana Silva

Av. Esperança 711 - Jardim Zaira
07095-005 - Guarulhos - SP

Tel.: (11) 6443-2306
Nextel: (11) 7865-9894 - ID 55*82*17994
sintespguarulhos@terra.com.br

por todas as regiões de São Paulo. 
Cursos, palestras técnicas, elucidação 
de dúvidas e uma base for mada por 
vice-presidentes regionais com alto 
grau de capacitação são algu mas das 

características encontradas nesses locais.
Para conhecer um pouco mais sobre os 
trabalhos realizados, basta entrar em contato 
com a regional mais próxima da sua região 
através dos endereços:
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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 profi ssionais 
Técnicos de Segurança do Trabalho, no 
sentido de mostrar a importância de se 
tornar sócio.

A iniciativa visa ressaltar os benefí-
cios e as van tagens, asseguradas aos 
trabalhadores, a partir do momento 
em que ele se torna um sócio e passa a 
fazer parte de uma Entidade forte e que 
atua pró-ativamente para a promoção 
da qualidade de vida dos profi ssionais 
da categoria. Veja agora alguns dos 
principais motivos para ser sócio de um 
Sindicato como o SINTESP:

1) Somos uma categoria diferencia-
da, 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 profi ssional 
depende do sentimento de união da 
classe, do seu (e) nível de adesão e 
do (ou) número de associados em seu 
sindicato;

Campanha de Sindicalização
3) Representa peso político, principal-
mente nas negociações das convenções 
coletivas e aprovação do Conselho de 
Classe da Categoria;

4) O SINTESP tem como alvo a defesa 
dos Técnicos de Segurança do Trabalho 
nas relações de trabalho, legislação 
prevencionista e exercício da profi ssão;

5) Usufruir de todos os benefícios, 
con vê nios, cursos, palestras técnicas, 
seminários, biblioteca, assistência jurí-
dica, entre outros, oferecidos pela 
Entidade;

6) Luta do SINTESP pela conquista e ma-
nutenção 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 

traba lhador sindicalizado.  
O SINTESP é a nossa força!

Veja mais informações no site: 
www.sintesp.org.br

INSCRIÇÃO ASSOCIATIVA
(    )  Empregado
(    )  Aposentado

(    )  Etudante
(    )  Autônomo

Nome: ................................................................................

Nascimento: ................/................/........................

RG: ....................................................................................

CPF: ..................................................................................

Tel. Residencial: (.......)  .....................................................

Celular: (.......)  ...................................................................

E-mail: ...............................................................................

Endereço: ..........................................................................

...........................................................................................

Cidade: ..............................................................................

Cep: ...................................................................................

Registro Profi ssional - SRT/MTE:

Nº: ......................................................................................

Solicito minha inscrição no quadro Associativo do SINTESP

                       São Paulo, ................/................/....................

...........................................................................................
A s s i n a t u r a
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São Paulo, 15 de janeiro de 2010.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República;

CC. Ministro da Previdência; Ministro do Trabalho; Ministro da Fazenda; Ministro da Casa Civil; 
Senadores; Deputados.

Vimos empenhados no processo, de iniciativa da Previdência Social, de implantação do FAP - 
Fator Acidentário de Prevenção, Lei 11.774/2008.

A iniciativa foi efetivada e está em curso com entrada em vigor em janeiro de 2010. Trata-se em 
importante medida do Governo, traduzida em estímulo fi nanceiro, com objetivo de melhoria 
contínua da qualidade de vida no ambiente de trabalho. Até então, a empresa que matava 
ou mutilava possuía o mesmo tratamento fi scal que aquela que investia em prevenção, uma 
vez que a alíquota do SAT, Seguro Acidente de/do Trabalho era aplicada na base de 1%, 2% 
e 3% da folha de pagamento salarial, independentemente de desempenho e investimento na 
gestão de Segurança e Saúde do Trabalho da empresa.

A experiência já havia demonstrado que, sem impacto econômico/fi nanceiro, ou aplicação 
das ações regressivas, com ressarcimento dos custos do acidentes e doenças do trabalho 
ocorridos por culpa do empregador, difi cilmente ocorreria o engajamento voluntário de parcela 
signifi cativa dos empresários. É uma pena que, ainda hoje, as boas práticas verifi cadas no 
setor se traduzam em iniciativas isoladas de alguns empresários, que investem em qualidade 
de vida no trabalho, por questões de princípios. Ao nosso ver deveria ser aspecto relevante da 
boa gestão empresarial.

O FAP poderá representar a “virada de página” na Segurança e Saúde no Trabalho, tido como 
uma mazela Brasileira.

Com a sua implantação, o Governo demonstrou não estar inclinado à pressão empresarial, 
comumente encabeçada ou pela CNI - Confederação Nacional da Indústria ou Febraban - 
Federação Brasileira de Bancos, na medida em que 10% de todo empresariado, sendo os 
responsáveis pelos altos índices de acidentes e doenças do trabalho, tivessem tanto poder de 
pressão que pudesse postergá-lo.

Defendemos desde sempre a sua implementação, por entendermos ser o FAP bom para o 
trabalhador, para o governo e para a classe empresarial e sua efetivação promove a prevenção 
e estimula investimentos em saúde e segurança do trabalho, com efetivo compromisso dos 
verdadeiros causadores do risco.

Há ajustes a serem feitos e o critério técnico da formula inicial poderá sofrer alterações, com 
critérios tripartite. O que se pretende é garantir o princípio da prevenção, sua manutenção e 
aprimoramento.

Por isso, o seu conhecimento sobre este assunto e apoio é de grande interesse social.
  

Danilo Pereira da Silva
Presidente - Força Sindical São Paulo

FA
P
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Estudo mostra 
que estresse no 
trabalho
interfere no 
desempenho 
dos empregados

G
er

al

S 
egundo um estudo publicado pela revista 
"American Journal of Health Promotion", 

o estresse psicológico no ambiente de trabalho 
pode tornar mais difícil o desempenho de tare-
fas e a produtividade dos trabalhadores depressivos.

"Há um enorme custo econômico e humano", 
disse a principal autora do estudo, Debra Lerner, 
diretora do programa sobre Saúde, Emprego e 
Produtividade, no Instituto de Pesquisa Clínica 
e Estudos de Políticas de Saúde do Centro 
Médico Tufts. 

Os pesquisadores analisaram os casos de 14.268 
adultos empregados e compararam com a situa-
ção de 286 trabalhadores depri midos e 193 não 
deprimidos. Para o estudo, a equipe recrutou 
participantes entre 2001 e 2003 em consultórios 
de médicos.

Conforme Lerner, em muitos casos, os traba-
lhadores depressivos tinham problemas no 
ambiente de trabalho. "Frequentemente estavam 
cansados e tinham problemas de motivação. 
"Também podiam ter difi culdades para ajustar-
se ao ritmo de trabalho ou a uma rotina, para 
desempenhar tarefas físicas e ainda para lidar 
com a carga de trabalho habitual".

As conclusões do estudo indicam que há uma 
vinculação entre a produtividade de um empregado 
e sua capacidade para controlar seu trabalho.

"O ambiente de trabalho ocupa uma parte 
importante", apontou Lerner. "Temos de 
desenvolver e testar programas que enfoquem 
diretamente a situação no emprego das 
pessoas com depressão", acrescentou.   

Fonte:  www.viaseg.com.br/not ic ia/8344-
sst__estresse_no_trabalho_interfere_no_

desempenho_dos_empregados.html

FAP estimula a cultura de
          prevenção de acidentes

U m dos princípios do Estado de Direito 
(artigo 1º, da Constituição Federal) 

trata do valor social do trabalho, o qual 
se encontra devidamente estruturado em 
garantias sociais, como o direito à saúde, à 
segurança e à previdência social. O artigo 7º, 
também da Carta Maior, assevera o direito 
social ao trabalho e o respectivo custeio do 
seguro de acidente laboral pela União.

A fonte de custeio para a cobertura de 
eventos advindos dos riscos ambientais 
do trabalho - acidentes e doenças laborais, 
assim como as aposentadorias especiais 
– está baseada na tarifação coletiva das 
empresas, conforme o enquadramento de 
suas atividades preponderantes estabelecido 
segundo a SubClasse da Classifi cação 
Nacional de Atividades Econômicas - CNAE. 

Nesse sentido, o artigo 22, da Lei n. º 
8.212, de 1991, dispõe sobre a tarifação 
coletiva, de modo a estabelecer as taxas 
de 1%, 2% e 3% calculadas sobre o total 
das remunerações quitadas aos segurados 
empregados e trabalhadores avulsos.

Tais percentuais poderão ser reduzidos ou 
ma   jo  ra dos, de acordo com o artigo 10, da 
Lei n.º 10.666, de 2003, o que representa 
a viabilidade de estabelecer a tarifação 
individual das empresas, de modo a 
fl exibilizar o valor das alíquotas: reduzi-las 
pela metade ou elevá-las ao dobro.

Pode-se inferir, assim, que as empresas com 
um número elevado de acidentes contribuirão 
com maior valor, enquanto aquelas com 
menor acidentalidade terão uma redução na 
contribuição. O legislador buscou incentivar 
empregadores que fi zerem um trabalho 
intenso por melhorias ambientais, tendo 
apresentado, no último período, índices mais 
baixos de acidentalidade. Ao mesmo tempo, 
aumentou a cobrança das empresas que 
apresentaram índices de acidentes superiores 
à média de seu setor eco nômico.

Sob o ponto de vista prático, vale frisar que as 

empresas com menor número de empregados 
terão mais facilidade em obter a redução na 
alíquota, na medida em que não haverá neces-
sidade de vultosos investimentos, tampouco 
grandes transformações em seu cotidiano. 

Um detalhe importante a ser observado pelas 
empresas é o fato de a Previdência Social não 
divulgar o rol de índices percentuais de cada 
subclasse, o que impede o contribuinte de 
conferir a legitimidade dos cálculos. Outro fator 
relevante a ser apurado pelas empresas é que, 
por um equívoco, os cálculos do FAP podem 
considerar outros benefícios como acidente 
de trabalho, bem como informações de ex-
empregados, de modo a elevar erroneamente 
o valor da contribuição.

Nesse aspecto, vale lembrar que as empresas 
puderam se defender contra os cálculos apre-
sentados pela Previdência Social até 30 de 
dezembro de 2009, mediante interposição de 
recurso administrativo ao Conselho de Contri-
buintes da Previdência. Entretanto, a inter posição 
do mencionado recurso não impede a cobrança 
do adicional FAP, sendo necessária a impetração 
de Mandado de Segurança para cessá-la.

Diante das alterações, a empresa deverá 
acompanhar a concessão de quaisquer 
be nefícios da previdência privada a seus 
empregados, sendo que, constatados bene-
fícios concedidos indevidamente, deve rá 
impugná-los perante a Junta de Conselho 
de Contribuintes da Previdência, sob pena 
de arcar com o aumento do FAP.

A instituição do FAP servirá para ampliar a 
cultura da prevenção dos acidentes e doenças 
do trabalho pelas empresas, bem como 
reforçar o diálogo social entre empregadores 
e trabalhadores, sendo mais uma tentativa 
do legislador em avançar rumo às melhorias 
ambientais do trabalho e à maior qualidade de 
vida para todos os trabalhadores brasileiros.   

Fonte:  www.administradores.com.br/
not ic ias/fap_est imula_a_cultura_de_

prevencao_de_acidentes/29883/




