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A área da saúde e segurança do trabalhador tem 
sido tratada de uma forma simplista em relação 

a sua importância. Essa conduta transmite um confl ito 
de entendimento do que é ‘competência’ e do que é 
‘habilitação’ profi ssional. 

Partindo do pressuposto da base da NR – 5, Norma que regula-
menta a CIPA, a qual divide os segmentos produtivos em 35 
grupos de riscos, fi ca muito fácil entender de como uma 
atuação com resultado sustentável depende, basicamente, 
da aplicação das atividades prevencionistas focadas no 
segmento produtivo.

Esse confl ito tem sido utilizado em defesa do corporativismo 
e mercado de trabalho desviando o foco do principal objetivo 
da SST, ou seja; o atendimento aos postos de trabalho e, 
con sequentemente, ao trabalhador. O termo competência 
signifi ca a capacidade de realizar algo aprimorado; ou ainda 
executar específi cas tarefas, considerando uma hierarquia 
ou a necessidade de qualifi cação. Habilitação, por sua vez, 
é tornar-se hábil, apto ou ter uma justifi cação jurídica da 
função que realiza. 

Com base nesses princípios, o nosso modelo de SESMT 
benefi cia-se de um lado pela justifi cativa jurídica, que dá 
amparo para a aplicação de especialistas nas ações de SST do 
trabalhador. Por outro lado, também tem contribuído para 
uma certa atrofi a dos especialistas, na medida em que nem 
sempre o profi ssional que está habilitado se sente competente 
para exercer a função, além de não se ater à busca do seu 
aperfeiçoamento ou da especialização.

Com base nessas informações é que lutamos para que haja 
a formação de um curso de especialização pós-técnico para 
os TSTs, e também para os profi ssionais de nível superior 
formados na área prevenicionista.

Qual profi ssional terá maior competência para emitir um 
pare cer técnico de segurança em eletricidade? Aquele que se 

formou em Engenharia de Alimentos com especialização em 
Engenharia de Segurança ou um técnico de segurança do traba-
lho com especialização em Eletroeletrônica ou em Eletrotécnica?

 Isso não é uma posição isolada, pois temos evidências con-
cretas, através das demandas do SINTESP, de que o mercado 
está carente em especialistas. Temos sim generalistas, “aquele 
que sabe tudo”.

Existe uma velha frase que se usa no ambiente de trabalho 
que afi rma: “quem é competente se estabelece e foca as 
ações nos resultados”. 

O habilitado é estimulado a focar no legalismo com pouco 
compro me timento e com resultados embasados no domínio 
do conheci mento geral, privilegiando o generalismo. Ou seja, 
o habilitado é induzido a ser mais generalista, enquanto que 
o competente está mais focado no resultado e na busca do 
conhecimento específi co e tecnológico, com enfoque no 
segmento de atividade que se dedica profi ssionalmente.

Entendemos que não dá para continuar alimentando essa 
visão simplista das ações técnicas da SST. 

Para que isso seja corrigido e para que possamos otimizar as 
boas práticas, o caminho é fazer com que seja prestigiado, 
além da habilitação do Técnico de Segurança do Trabalho, 
a competência que é atingida através de aprofundamento 
técnico específi co. A pessoa é valorizada pelo que faz com 
competência, enquanto que a habilitação apenas identifi ca 
o seu conhecimento. 

É muito importante que o especialista siga esses exemplos de 
para digmas que conhecemos de profi ssionais bem sucedidos 
a exemplo da Medicina, que historicamente sabe-se que 
os especialistas são aqueles que procuram focalizar seu 
conhecimento e aprofundar na busca de novos conhecimentos 
científi cos, novas tecnologias e de boas práticas técnicas e de 
relacionamento, entendendo que: Competência e Habilitação 
Profi ssional são valores que se complementam.  
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FAP foi tema do encontro sobre SST
           na Regional do SINTESP, em Ribeirão Preto
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A Regional do SINTESP 
Ribeirão Preto, realizou 

no dia 26 de março de 2010, 
no Senac, situado a Av. Capitão 
Salomão, 2133, em Ribeirão 
Preto, SP, mais um encontro 
sobre Segurança e Saúde 
no Trabalho, cujo enfoque 

principal foi o FAP  - Fator Acidentário de 
Prevenção. 

A programação foi composta pelos temas: 
“O Papel do Sindicato em Saúde e Segurança 
no Trabalho”, cuja palestra foi proferida por 
Rogério de Jesus Santos, Técnico de Segurança 
do Trabalho, Diretor do SINTESP, assessor da 
Secretaria Nacional de Saúde e Segurança do 
Trabalho da Força Sindical; “Política Nacional 
de Saúde e Segurança no Trabalho”, que 
teve como palestrante Armando Henrique, 
presidente do SINTESP; e para encerrar, o 
especialistas Domingos Lino, Coordenador-
Geral de Monitoramento dos Benefícios por 

Incapacidade do Departamento de Políticas de 
Saúde e Segurança Ocupacional - Ministério 
da Previdência Social, que falou sobre o “FAP 
- Fator Acidentário de Prevenção”. 

Segundo Evaldir Jesus de Morais, vice-
presidente da Regional Ribeirão Preto do 
SINTESP, o encontro contou com as presenças 
de mais de 170 participantes, sendo 60% dos 
profi ssionais presentes Técnicos de Segurança 
do Trabalho. Conforme ele, o evento foi 
muito bem-sucedido, uma vez que recebeu 

participantes de Campinas, Mogi Mirim, 
Limeira entre outras cidades circunvizinhas, 
colaborando para minimizar a carência de 
informações que os profi ssionais da região 
sofrem em termos de SST. “Há quase três 
anos que não realizávamos nenhum encontro 
desse tipo e esta edição serviu para mostrar a 
importância de abrirmos espaços para eventos 
com essas temáticas, visando, sobretudo, 
levar informações de qualidade para os TSTs. 
Os participantes interagiram e fi zeram muitas 
perguntas, principalmente sobre o FAP”, 
contou Evaldir.

Contribuindo para fortalecer o caráter social 
dos eventos promovidos pela Regional 
SINTESP Ribeirão Preto, mais uma vez, os 
participantes colaboraram com a doação 
de produtos não perecíveis, resultando na 
arrecadação de 250 quilos de mantimentos. 
Os alimentos foram repassados para a igreja 
do bairro Simioni, que os distribuirá aos 
moradores de rua.  

Da esquerda para a direita: Domingos Lino, da 
Previdência Social; Germano Serafi m, da DRT 
Ribeirão Preto; Evaldir e Armando, do SINTESP; 
e Rosangela Mandadori, do Cerest - Centro de 
Referência em Saúde do Trabalhador

Cerca de 60% do público presente era composto por profi ssionais TSTs, oriundos 
tanto de Ribeirão Preto quanto de vários municípios circunvizinhos
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O SINTESP, através do seu setor Jurídico, ganhou uma ação 
processo: 00643-2009-063-15-00-0, de contribuição 

sindical contra e empresa Praiamar Transportes, no Foro 
trabalhista de Caraguatatuba, SP. A audiência ocor reu no dia 
24 de março de 2010 e o juiz decidiu que a empresa pagasse 
as contribuições de 10 anos, obrigando o reco lhimento da 
contribuição sindical (antigo im posto sindical) no período de 
1999 a 2008.

O valor estipulado foi de R$ 10 mil, mais 15% para os hono-
rários advocatícios. O SINTESP, mais uma vez, lutou pelos 
direitos de cumprimento da lei visando o recolhimento das 
contribuições sindicais. 

Para o presidente do SINTESP, Amando Henrique, essa vitória 
representa o fortale cimento da categoria. “Lembra mos aos cole-
gas TSTs e chefes de RH, que somos uma ca tegoria diferenciada. 
Cerca de 80% das con tribuições sindicais deste profi ssional 
são re passadas indevidamente aos sindicatos preponderantes. 
Esse recurso é fun damental para o fortalecimento da nossa 
representação profi ssional”, enaltece Armando.

O advogado do SINTESP, Ademar José de Oliveira, ressalta 
as seguidas vitórias nessas situações. “Temos obtido sucesso 
em todas as ações contra as empresas que recolhem a 
contribuição sindical para outras categorias. Quem recolhe 
errado, paga duas vezes”, enfatiza Oliveira. 

Jurídico do SINTESP vence batalha sobre imposto
sindical contra empresa Praiamar

Proc. nº 03018-2005-042-02-00-7 - Arthur Lundgren Tecidos
Proc. nº 02661-2005-023-02-00-5 - IBM Brasil
Proc. nº 02641-2005-029-02-00-2 - Embraer (Acordo)
Proc. nº 02888-2005-034-02-00-4 - Cia Brasileira de Contact Center
Proc. nº 02790-2006-086-02-00-7 - Cofap Fabricadora de Peças Ltda
Proc. nº 02773-2006-082-02-00-4 - Banco Santander Banespa S/A
Proc. nº 02870-2005-029-02-00-7 - Banco Itaú S/A
Proc. nº 02051-2006-046-02-00-6 - Ambev
Proc. nº 02012-2006-027-02-00-0 - Ambev
Proc. nº 02038-2006-063-02-00-2 - Ambev
Proc. nº. 1708-2006-021-15-00-0 - IGL Industrial Ltda (Gessy Lever)
Proc. n° 02195-2006-030-02-00-7 - Suzano Petroquímica S/A
Proc. n° 02787-2006-088-02-00-6 - Varig S/A
Proc. n° 00002-2009-085-02-00-4 - Work Serviços Industriais Ltda
Proc. n° 00643-2009-063-15-00-00 - Praiamar
Proc. n° 00003-2009-033-02-00-0 - GSV Segurança e Vigilância
Proc. n° 00003-2009-054-02-00-0 - Teleperformace (Acordo)
Proc. n° 00002-2009-045-02-00-5 - Givaudan do Brasil LTda (Acordo)                                    
Proc. n° 05311-2006-082-02-00-6 - Cia Brás. Distribuição (Acordo)
Proc. n° 00047-2009-017-02-00-0 - Mult Service (Acordo)
Proc. n° 02888-2005-034-02-00-4 - CBCC - Cia Brasileira de Contact Center
Proc. n° 00002-2009-085-02-00-4 -  Work Serviços Industriais Ltda   

Lista com algumas das ações em que o
SINTESP saiu vitorioso nos últimos anos
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os Cursos de formação técnica em SST: 
         não basta atender a demanda, tem que oferecer,
sobretudo, qualidade para formar um bom profissional

N os últimos tempos o SINTESP tem sido 
muito procurado para dar sua opinião 

sobre os cursos de formação técnica em SST 
que estão sendo oferecidos no mercado. 
Houve uma grande expansão desses cursos 
no país em vista do aumento da procura 
por esse tipo de atividade. Um dos fatores 
levantados pelo SINTESP para esse aumento 
de interessados em fazer esse tipo de curso 
é o piso salarial da categoria, considerado 
um dos mais altos do mercado, o que se 
transformou num grande atrativo para 
profi ssionais que buscam uma colocação no 
mercado e vislumbram um fu turo promissor 
na carreira de Técnico de Segurança do 
Trabalho.

Porém, o SINTESP, através de sua presidência 
e diretores, tem alertado continuamente que 
não adianta somente aumentar o número 
de entidades de ensino prestando esse tipo 
de serviço, mas, principalmente, que as 
instituições têm que estar preparadas para 
atender a demanda com qualidade, haja 
vista o alto nível de responsabilidade que 
um profi ssional TST tem que exercer no seu 
dia a dia, uma vez que lida diretamente com 
a segurança, saúde, bem como a qualidade 
de vida dos trabalhadores.

Em declaração a alguns veículos de comu-
nicação do país que questionaram sobre o 
as sunto, Armando Henrique, presidente do 
SINTESP, diz que avalia os cursos de pre   pa-
ração com muita preocupação, uma vez que 
aumentou muito a quantidade de escolas e 
não há nenhuma evidência de que as mesmas 
também tenham avançado em qualidade. Para 
Armando, essa situação só será solucionada 
no momento em que os TSTs tiverem o seu 

Conselho de Classe, o que lhe dará subsídios 
e mecanismos para aferir a qualidade de 
ensino. “Infelizmente o MEC – Ministério da 
Educação, não tem cumprido o seu papel de 
fi scalizar com rigor a qualidade de ensino 
dessas instituições”, observa Armando.
Conforme ele, a formação de um bom TST 
começa pela base de conhecimentos gerais, 
na formação do segundo grau. Entretanto, 
sabe-se que muitas pessoas formadas no 2º 
grau não possuem conhecimento sufi ciente 

para desenvolver 
um bom apren-
dizado de TST. 
Armando ex-
plica que a 
carga horária 
de 1200 horas 
e o conteúdo 
programático 
que deve ser 
aplicado é o 
sufi ciente para 
dar uma boa 
formação, mas o 
que ocorre é que 

os estabelecimentos de ensino aplicam mal 
essa grade curricular e possuem um número 
limitado de especialistas no corpo docente e 
sem experiência na área.

E para se diferenciar no mercado de trabalho, 
Armando comenta que o profi ssional tem 
que buscar uma especialização. “Entretanto, 
quando falo em especialização, não estou 
falando de cursos de 10 ou 20 horas, pois 
o MEC reconhece como especialização os 
cursos que tenha a duração de, no mínimo, 
20% da carga horária de formação. Ou seja, 
se no caso dos TSTs que a carga horária são 
1.200 horas, o curso de especialização deve 
conter 240 horas”, esclareceu Armando. 

Para acompanhar de perto esse mercado e 
intervir sempre que for necessário, visando dar 
respaldo para a categoria, o SINTESP possui 
uma secretaria, coordenada pela diretora Tânia 
Angelina dos Santos, que procura mo ni torar o 
sistema de formação em São Paulo. Armando 
conta, que hoje são quase 400 esco las que 
fornecem o curso (pulou de 10 em 1995, pa-
ra 300 em 2010), e dessa for ma fi ca quase 
impossível acompanhar mais efeti  vamente 
essa realidade. “Nesse ponto atuamos ativa-
mente para desmascarar os cursos que são 
considerados ‘picaretas’”, informou ele. 

“O MEC reconhece como 
especialização os cursos 
que tenha a duração de, 

no mínimo, 20% da carga 
horária de formação.” 

Tânia 
Angelina, 

diretora do 
SINTESP, é 

responsável 
por monitorar 

os cursos de 
formação em 

TST no Estado 
de São Paulo



S I N T E S P 7

Jornal do SINTESP - nº 222 - Ano 2010

O SINTESP recebeu, no dia 9 de 
abril, a visita dos alunos Douglas 

Gomes e José Rocha, do Colégio Técnico 
Rocha Mendes, em São Paulo, que estão 
desenvolvendo um TCC (Tra balho de 
Conclusão de Curso) so bre o perfi l do 
Técnico de Segurança do Tra  balho com 
enfoque na atuação pro fi s sional e seu 
histórico. Os alunos en tre vistaram René 
Cavalcanti, dire tor de Desenvolvimen to 
Profi ssional do SIN TESP, e Tânia Angelina 
dos Santos, dire tora de Formação 
Profi ssional e representante da Secretaria 
da Mu lher do SINTESP, que falaram sobre 
a contribuição do Sindicato para a for-
mação profi ssional dos TSTs. 

Na entrevista, René ressaltou a sa tisfação 
em receber os alunos do Rocha Mendes, 
uma instituição que tem re pre sentado 
muito bem o mercado e investido no 
futuro dos profi ssionais e Tânia, por sua 
vez, demonstrou seu contentamento em 
colaborar com a pes quisa, principalmente 
por ser ex- aluna da instituição e conhecer 
a serie dade com que a mesma trabalha. 

Os diretores também ressaltaram o 
compromisso do SINTESP em contribuir 
para que existam bons profi ssionais no 
mercado. “Por isso, trabalho como o 
que os alunos do Rocha Mendes estão 
desenvolvendo, ajudam a difundir a im-
por tância do estudante em conhecer as 
peculiaridades do setor de SST antes de 
ingressar no mercado”, ava liou René. Tânia 
complementou a informação destacando 
que o SINTESP é o sindicato do pro fi s-
sio  nal formado, porém o Sindicato atua 
de forma a mostrar que também pensa 
na res    pon sabilidade com a formação 
do pro  fi s sional que deseja ingressar na 
área de SST. “Como Sindicato, temos a 
responsabilidade com o estudante porque 

ele é o futuro 
profi ssional, por 
isso temos que 
d e  s e n   v o l   v e r  
um tra  ba  lho na 
base”, declarou 
Tânia. 

Entre os assuntos 
da pauta, os dire tores destacaram o 
aumento do nú mero de escolas pelo fato 
de que a profi ssão era pouco conhecida, 
mas o nível do pi so salarial, por exemplo, 
se tornou um convite para que as pessoas 
voltassem sua atenção para a área. 
Porém, eles ressaltam que muitas vezes 
o aluno se depara com uma realidade 
muito diferente da que imagina, uma 
vez, que o setor de SST exige muito co-
nhe cimento em legislação, ética, ci da  -
dania, entre outros assuntos, além da 
responsabilidade atribuída e, entre es -
ses e muitos outros fatores, muitos não 
conseguem se identifi car com as exi-
gências e acabam desistindo de a tuar 
na área. “Como qualquer outra pro-
fi ssão, esse mercado também é muito 
competitivo. O piso salarial é um atrativo, 
mas o caráter do curso nem sempre é o 
que o aluno espera e por isso existe muita 
evasão nessa área. A diversidade também 
é muito grande e vários alunos não fi cam 
no curso porque se assustam com a 
responsabilidade inerente ao cargo”, 
comenta René.

Um conselho dos diretores para os inte-
res sados nesses cursos é que tenham, 
desde o começo, conhecimento sobre 
as atribuições do técnico para ver se 
há identifi cação ou não com o perfi l da 
profi ssão. Além disso, eles sugerem que as 
escolas que oferecem esses cursos façam 
palestras antes de iniciar as inscrições para 

o candidato a aluno saiba do que se trata 
a área de SST e se é isso mesmo que ele 
quer. Assim, seriam evitadas a ocupação 
de vagas des necessariamente e dariam 
lu gar para alunos que realmente que rem 
atuar nessa área. “Além disso, o campo de 
atuação para o TST é bem abrangente e 
após terminar o curso o aluno pode optar 
pela especialização para atender aspectos 
específi cos em outras áreas, como, por 
exemplo, bri gada de incêndio, eletricidade, 
etc, au men tando suas chances de ingressar 
no mercado de trabalho”, destacou Tânia.

Para os diretores, outro aspecto que o 
TST deve se atentar é com relação à 
ética profi ssional. “O técnico tem que 
ser muito fl exível e ampliar sua visão, 
não fi cando só focado em NRs e EPIs, ou 
seja, ele tem que entender que tam bém 
é um educador e precisa, principalmente, 
se preparar para fazer planejamento, 
propostas de prevenção, enxergando a 
empresa como um todo, conhecendo sua 
realidade e acom panhando as mudanças 
seja através de eventos, encontros, 
workshops, etc, pois é a partir disso que 
ele conseguirá nortear melhor suas ações. 
Agindo dessa forma, com certeza, o TST 
con quistará uma maior valorização no 
mercado, por isso nosso recado é que os 
estudantes devem ir além do mercado 
de trabalho para conhecer melhor sua 
área e oferecem um nível diferenciado de 
atuação”, salientam Tânia e René. 

SINTESP é referência para
    trabalhos acadêmicos

Os alunos do Colégio Técnico Rocha Mendes, Douglas Gomes e José 
Rocha, com os diretores Tânia e René, durante a visita no SINTESP
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O que faz a diferença é
o trabalho do dia a dia
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D entre todas as coisas 
que podem fazer mui-

ta di fe rença para a ob ten  -
ção de um ambiente de 
tra   ba  lho mais se guro e sau-

dá vel uma delas com certeza é essencial 
– ser ca paz de interpretar a realidade. 
Hoje vemos por toda parte organizações e 
profi s sionais buscando soluções mágicas pa ra 
a fal ta de prevenção e agindo assim não fa  rão 
mais do que fortalecer  a idéia de que a pre-
venção é algo inatingível e subjetivo. Pa ra mim, 
tenho a clareza de que, infelizmente, fal ta muito 
ainda para que possamos com preender que 
boa parte das pessoas não fazem prevenção 
porque nem ao menos sabem o que é isso.

O grande problema e que pouca gente tem 
consciência disso e esta falta de consciência 
faz com que vez por outra surjam algumas 
possibilidades mágicas que acabam criando, 
naqueles menos informados, a sensação de 
que agora tudo está resolvido. Quando isso 
ocorre, boa parte das vezes as organizações e 
profi ssionais abandonam as antigas práticas 
e deixam o barco correr solto e, infelizmente, 
em boa parte das vezes só acordam quando é 
tarde demais. Tudo bem que há uma sensação 
de modernidade pairando em nossa volta. 
Somos um dos países com o maior número 
de aparelhos celulares do mundo; nos últimos 
tempos até mesmo enviamos um astronauta 
brasileiro ao espaço; já temos TV digital em 
algumas cidades – mas prestem atenção 
em uma coisa – so mos ainda, em termos de 
pre pa ração para o mundo do trabalho, em 
termos de rigor da lei – aquele mesmo país 
de sempre. A maior parte da mão de obra 
que atua nos trabalhos mais perigosos ainda 
é composta por trabalhadores que pouco ou 
nenhum acesso tem a formação ou mesmo 
informação e os que defi nem, planejam e 
coordenam trabalhos se não são os mesmos 
de antes – são profi ssionais vindos de escolas 
onde a questão de segurança e saúde no 
trabalho simplesmente inexiste e quando 
existe é tratada como se fosse um cursinho 

de CIPA mal feito. Diante disso, imaginar que 
qualquer coisa vá mudar de forma consistente 
em curto prazo de tempo é fugir da realidade 
e deixar aberta a porta para o acidente e o 
adoecimento no trabalho. Bem ou mal, certo 
ou errado – o que construiu e sustenta ainda 
a base da prevenção de acidentes em nosso 
país são as ações da prevenção de campo. 
Podem parecer velhas e superadas diante 
das teorias e propostas que chegam – mas 
o que fazer se nosso modelo social também 
é velho e superado?  Modelos novos talvez 
funcionem bem em sociedades onde as 
pessoas são responsabilizadas por aquilo que 
fazem ou deixam de fazer – entre outras coisas.
Por isso, é importante que nós, profi ssionais 
de Segurança e Saúde no Trabalho, tenhamos 
a sensibilidade e a consequente visão quanto 
ao ambiente que nos cerca e a importância 
da nossa atuação para a manutenção de 
condições pelo menos mínimas nos locais de 
trabalho. Outros profi ssionais podem, sim, 
aceitar com facilidade que a simples criação de 
uma lei seja sufi ciente para mudar as coisas. 
Sabemos que no Brasil pouco se cumprem as 
leis, sabemos  que deixarmos que seja assim, 
pura e simplesmente, e condenar a morte 
súbita ou mesmo aos poucos - uma quantidade 
incalculável de trabalhadores.

Isso, na prática, quer dizer – TRABALHE. E não 
há melhor roteiro para isso do que a nossa 
querida NR 4 que defi ne com clareza o que 
cabe a nós, profi ssionais de SST, fazer. Acima 
de tudo jamais deixe de inspecionar e preparar 
pessoas para o mesmo – porque se dentro da 
organização você é uma das poucas pessoas 
com capacidade de pensar em prevenção – 
certamente será uma das únicas a ter percepção 
preparada para identifi car as situações de risco 
e perigo. Inspeção de segurança tem que 
ser um hábito e formalidade e não pode ser 
deixada de lado.

Inspecionando certamente você terá a visão 
daquilo que é importante para ser aplicado os 
conhecimentos de segurança do trabalho. Além 

disso, durante a inspeção sempre há o que ser 
aprendido com os executantes o que certamente 
ajudará na busca de soluções mais pró ximas ao 
chão de fábrica/obra. Tão im   por tante quanto 
inspecionar e educar. Ne nhu ma oportunidade 
de falar com as pessoas deve ser encarada 
como uma mera formalidade, antes deve ser o 
momento de cumprir o papel de levar às pessoas, 
mesmo que gra dativamente, oportunidades de 
conhe cimento prevencionista. Não abra mão de 
realizar eventos presenciais seja ele um evento 
de integração (é essencial que você esteja 
ali para ouvir dúvidas que a TV e o vídeo não 
ouvirão), seja ele um treinamento de reciclagem 
etc. Se o grande problema que temos é a falta 
de preparo das pessoas para o assunto, então 
temos que atuar fortemente neste ponto.

Jamais deixe de preparar adequadamente a 
CIPA ou de dar suporte a mesma – CIPA mal 
trabalhada signifi ca pouca evolução na preven-
ção de acidentes e doenças do trabalho.

E, por fi m, escreva programas que possam 
servir como base para a melhoria do ambiente 
de trabalho e ao mesmo tempo aprendizado 
das pessoas sobre os problemas e práticas 
necessárias para a prevenção. Formalize a 
realidade da organização de tal forma que 
isso seja visível a todos e também as medidas 
e a ações de controle para que as pessoas 
compreendam o nexo entre uma coisa e outra.

A prevenção brasileira precisa de executores 
realistas e comprometidos com o dia a dia 
– porque é lá, no dia a dia, que as coisas 
acontecem e a prevenção de fato interessa. E 
se em algum momento surgirem dúvidas sobre 
a utilidade da sua forma simples de atuar 
olhe para os lados, você encontrará inúmeros 
motivos para se sentir realizado. 

Cosmo Palasio de Moraes Jr, Técnico de  
Segurança do Trabalho e Diretor do SINTESP
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SINTESP conquista reconhecimento
     na 25ª edição do Prêmio Destaque

SINTESP, pelo quarto 
ano consecutivo, foi 
premiado na home-
na gem anual do 
Gru  po Cipa, que  

en  fa tiza os profi ssionais que se destacaram 
por suas atividades nos setores de Segu-
rança no Trabalho, Saúde no Trabalho, Se-
gu rança Privada e de Prevenção e Com-
bate a  Incêndio. O evento ocorreu no dia 30 
de março, no picadeiro da Academia Bra si leira 
de Circo – Circo Espacial, em São Paulo.

O Prêmio Destaque contou com a participação 
de profi ssionais, autoridades e empresários 
engajados nas questões prevencionistas. O 
processo de escolha dos homenageados é 
composto por três etapas. Em primeiro lugar 
são os leitores das Revistas do Grupo Cipa e 
dos internautas que escolhem os candidatos, 
posteriormente votados pelas principais 
entidades do setor e pelos vencedores das 
outras edições da premiação.

Os vencedores do Prêmio destaque 2010 
foram: o presidente do SINTESP, Armando 
Henrique; presidente do Sintespar, Adir 
de Souza; o presidente da Fenatest, Elias 
Bernardino da Silva Jr.; o diretor técnico da 
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Fundacentro, Jófi lo Moreira, e a presidente 
do Sintest-Acre, Maria José Lima de Souza.

Para Armando, seu papel diante do tempo 
dedicado às questões prevencionistas foi 
decisivo para escolha: “Eu atribuo esse prêmio 
a mérito pessoal e profi ssional, afi nal, são 37 
anos de dedicação na área de SST, associado 
técnica e objetivamente às práticas e ações em 
prol da SST nas empresas, como empregado e 
depois como dirigente sindical”, informou.

“Meu papel como dirigente sindical, 
certa mente foi decisivo para a opinião 
de quem votou. Temos muita visibilidade 
através das ações do sindicato - que 
presido há sete anos - e, considero, que 
se alguém tem mé rito nessa premiação 
são os associados ao SINTESP. Ao mesmo 
tempo que me sinto orgulhoso por ter sido 
lembrado, por outro lado, não basta ter esse 
sentimento se a categoria não tem o mesmo 
pensamento. Isso valida a premiação e a 
dedico a todos os companheiros da se gu-
ran ça, que batalham com garra e, muitas 
vezes sem receber uma remuneração ade-
quada pela importância do trabalho que 
promovem e por defenderem a vida dos 
trabalhadores, que é o bem mais precioso 

que temos”, con-
cluiu Armando.

O presidente do Sindicato dos Técnicos de 
Segurança do Trabalho no Estado do Paraná, 
Adir de Souza, dividiu a homenagem com 
todos os TST no Brasil: “esse prêmio serve 
de referência aos profi ssionais de Segurança 
do Trabalho. Não sinto como se ess a 
homenagem seja minha e, sim, para todos 
os técnicos de segurança do país”, enfatizou 
o presidente do Sintespar.

Elias Bernardino Jr., da Fenatest, também 
enfatizou a importância do prêmio. “Essa 
pre mia ção é muito importante, princi pal-
mente por ser dividida em três fases para a 
escolha dos agraciados. Eu me sinto hon rado 
e lisonjeado por receber, pela segunda vez, 
essa homenagem”, afi rmou.

Elias destacou a importância do conheci-
mento para disseminar a informação.  “Quan-
to mais in for  mação e reconhecimento te mos, 
ma ior é nos sa responsabilidade de fazer o 
melhor para o setor de segurança e saúde no 
trabalho”, destacou.

A presidente do Sindicato dos Técnicos 
de Segurança do Trabalho do Estado do 
Acre, Maria José Lima de Souza, não pôde 
comparecer ao evento, mas foi reconhecida 
pelos leitores e profi ssionais do setor com 
a Menção Destaque.  

10

Na primeira foto, à esquerda, Adir de Souza, presidente do Sintespar (ao 
centro) foi reconhecido pela sua atuação em prol dos TSTs. Na foto ao lado, 
estão os vencedores do Prêmio Destaque 2010, que foram recepcionados 
pelos artistas da Academia Brasileira de Circo, em São Paulo
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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 
tra balhadores, a partir do momento em  
que ele se torna um sócio e passa a fa-
zer parte de uma Entidade forte e que 
atua proativamente 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 persona-
lizado, 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 preven-
cionista e exercício da profi ssão;

5) Usufruir de todos os benefícios, con vê-
nios, cursos, palestras técnicas, seminários, 
biblioteca, assistência jurí dica, entre ou-
tros, 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

Participantes da reunião do CPR, realizada no 
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da 
Construção e do Mobiliário de Piracicaba

A partir do dia 9 de abril de 2010, o 
CPR - Comitê Permanente Regional de 

Piracicaba da Construção Civil passou a contar 
também com a participação da Polícia Técnica 
Científi ca, que é responsável pela investigação 
dos acidentes de trabalho. A inclusão aconteceu 
durante reunião do CPR, no Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias da Construção 
e do Mobiliário de Piracicaba, sendo marcada 
pela participação do perito criminal Jefferson 
Willians De Gaspari, que proferiu palestra de 
orientação sobre as atribuições do perito nos 
casos de acidentes de trabalho. 

O CPR de Piracicaba é constituído por entida-
des governamentais (Prefeitura, Ministério 
do Tra   balho e Emprego, INSS, Fundacentro) 
e enti dades representativas de trabalhadores, 
no caso o Sindicato dos Trabalhadores nas 
In    dús   trias da Construção e do Mobiliário de 
Pi ra  cicaba, assim como de empregadores, 

que são re presentados pelo Sinduscon, e enti-
dades profi ssionais, como o CREA, Sindicato 
dos Engenheiros, no intuito de melhorar as 
condições de trabalho e minimizar a incidên-
cia de acidentes na construção civil e nos 
trabalhos afi ns. 

Para o coordenador do CPR, Milton Costa, tam-
bém diretor do Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias da Construção e do Mobiliário 
de Piracicaba, a inclusão da polícia técnica 
científi ca só vem reforçar o trabalho que já vem 
sendo desenvolvido. “Sem dúvida, alguma, 
com isso, todos ganham, os trabalhadores e 
a própria sociedade”, conta.

Em sua palestra, o perito Jefferson De Gaspari 
deixou claro que acidente de trabalho é crime 
e, portanto, é caso de polícia. Ele também 
destacou que no caso de acidentes de trabalho, 
caso a vítima não deseje ou não possa fa-

zer representação contra o responsável, o 
Sindicato poderá fazer esta representação. 
“Is so é fundamental para que as investigações 
sejam feitas em sua totalidade e se chegue aos 
responsáveis. O nosso trabalho é repressivo, 
mas acaba contribuindo para despertar a 
consciência de que há necessidade de evitá-
los, pois do contrário o responsável acabará 
sendo punido”, ressalta o perito.  

G
er

al Polícia Técnica passa a integrar
Comitê de Segurança da Construção

Por: Vanderlei Zampaulo
MTb-20.124. Assessoria de Imprensa 

do Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias da Construção e do 
Mobiliário em Piracicaba e Região

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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A Convenção Coletiva dos 
Técnicos de Segurança 

do Trabalho 2010 está em fase 
de negociação e o SINTESP 

tem trabalhado ativamente para alcançar 
conquistas efetivas para a categoria.

Segundo Dr. Sérgio Luiz Barbosa Borges, 
advogado do SINTESP, já foram realizadas 
duas reuniões até o momento e está marcada 
para o dia 20 de abril próximo uma mesa 
redonda na DRT, em São Paulo, para validar as 
reivindicações juntos aos sindicatos patronais. 
“A fase de negociação tem avançado de 
forma positiva e estamos confi antes de que 
os resultados atenderão as expectativas da 
categoria”, informou Dr. Sérgio.

Armando Henrique, presidente do SINTESP, 

A promoção das questões prevencionistas 
é um dos destaques do SINTESP.  Com 

base nessa iniciativa, foi realizada uma 
visita, no dia 6 de abril, na escola Fundação 
Indaiatubana de Educação e Cultura, em 
Indaiatuba, São Paulo, a convite do pro-
fessor Carlos Eduardo Padula, técnico de se-
gurança já homenageado pelo SINTESP em 
2008, no Dia do Técnico de Segurança em 
evento no SINTRACOM-SP. 

Na oportunidade, os diretores do SINTESP, 
Tânia A. Santos e Rogério de Jesus Santos, 
ministraram palestras focadas na situação 
atual do mercado de trabalho e na inserção 
da mulher nesse segmento. A instituição de 
ensino possui, aproximadamente, 80% dos 
alunos do sexo feminino. Essa realidade 
da escola foi propicia para a realização da 
palestra em alusão ao ‘30 de abril’ - Dia 
Nacional da Mulher ressaltando, desta forma, 
a profi ssional técnica de segurança.

SINTESP prepara 
        Convenção Coletiva 2010

SINTESP promove a SST em Indaiatuba

declarou que este ano a entidade conseguiu 
ampliar a quantidade de sindicatos patronais 
suscitados. “Trabalhamos sempre com uma 
média de 260 sindicatos patronais, e esse 
ano passamos para 290. Nossa expectativa 
é que por ser um ano economicamente 
positivo, consigamos avançar além da 
infl ação na reposição do período e, com 
isso, estamos repetindo, como temos feito 
em todos os outros anos, a busca de 10% 
de aumento real no salário da categoria”, 
destacou Armando. 

Conforme ele, esse ano o assunto em pauta 
no movimento sindical é a redução da jornada 
de trabalho de 44 para 40 horas semanais. O 
SINTESP não incluiu esse tema na pauta de 
reivindicação em 2010 porque está atuando 
junto com o movimento sindical na busca por 

essa redução. “Até porque entendemos que 
a jornada deve ser reduzida para todos os 
trabalhadores”, observou o presidente. 

De acordo com ele, convém salientar que 
a convenção coletiva dos TSTs é apontada 
como uma das mais complexas que existe no 
Brasil e sempre foi muito bem encaminhada 
pelo Sindicato. “Aponto como mérito dessa 
ação bem-sucedida o papel do nosso Depar -
tamento Jurídico que sempre atua para 
que não tenhamos nenhum erro durante o 
processo”, concluiu Armando.

Para saber mais sobre esse assunto, acesse 
www.sintesp.org.br  

A estrutura do curso oferecido pela insti tuição 
de ensino, segundo Tânia, foi um dos des-
taques: “a qualidade e a estrutura do curso 
são muito bons. A escola, através do município, 
investe no aluno para que este se torne um 
profi ssional diferenciado e preparado. Tanto 
é que no plano de curso os alunos possuem 
aulas de inglês, o que já é um diferencial a 
mais, visto que é necessário ao profi ssional 
ter conhecimentos da língua”, enfatizou a 
diretora do SINTESP.

“Foi de grande valia conhecermos essa 
instituição, a qual serve de modelo para 
outras. Participamos com o intuito de 
investir sempre na qualidade de seus 
formandos, bem como, estarmos 
sempre numa luta crescente em prol 
da melhoria da formação do TST”, 
concluiu a diretora.  

“A fase de negociação 
tem avançado de forma 

positiva e estamos 
confi antes de que os 

resultados atenderão as 
expectativas da categoria”

Os diretores do SINTESP, Tânia e Rogério, 
contribuíram com informações importantes 
sobre o papel do TST no mercado de trabalho
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D A TA S T E M A L O C A L

22 e 29/mai CURSO AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL AO RUÍDO

Sócio em dia R$ 200,00
Demais R$ 400,00

Público-alvo: Técnico de Segurança e demais interessados

Carga horária 12h – das 19h00 às 22h00

Sede

25 à 28/mai CURSO PPRS - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS EM PRENSAS E SIMILARES

Programação: Defi nição, Histórico, Tipos de prensas e similares, estrutura construtiva, 
funcionamento, proteção mecânica, proteção eletro-eletrônica, tipos de alimentação, 
gerenciamento do PPRPS, responsabilidades, treinamento e conscientização

Sócio em dia R$ 200,00
Demais R$ 400,00

Público-alvo: Profi ssionais de segurança, de Engenharia, manutenção, produção, processos, 
planejamento, suprimentos, dentro da hierarquia organizacional de cada empresa

Carga horária 40h – das 8h00 às 17h00

Sede

07 à 11/jun CURSO INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTE – ÁRVORE DE CAUSAS
Sócio em dia R$ 150,00
Demais R$ 300,00

Público-alvo: Técnico de Segurança e demais interessados
Carga horária 15h – das 19h00 às 22h00

Sede

14 à 18jun CURSO PPRA COM ÊNFASE PARA O PPP
Sócio em dia R$ 150,00
Demais R$ 300,00

Público-alvo: Técnico de Segurança e demais interessados
Carga horária 15h – das 19h00 às 22h00

Sede

12, 19 e 26/mai CURSO INSTRUTOR DE EMPILHADEIRA
Sócio em dia R$ 200,00
Demais R$ 400,00

Público-alvo: Técnico de Segurança e demais interessados
Carga horária 21h – das 09h00 às 18h00

Sede

E V E N T O S    2 0 1 0

20/mai DEBATE TÉCNICO NO SINTESP Sede

21/mai III ENCONTRO DOS PREVENCIONISTA NO SETOR SAÚDE São Paulo

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) ou eventos@sintesp.org.br (p/ EVENTOS)
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r  “Para a minha grata 

surpresa ao receber o 
Jornal do SINTESP, edição 

221, confesso que por duas 
vezes voltei de novo á 
primeira página, para 
ver novamente se era 

mesmo o jornal do nosso 
Sindicato. É surpreendente 
a qualidade e quantidade 

de mudanças. O Jornal 
está com mais conteúdo, 

muito mais bonito e 
agradável. Equilibrado 

entre a política e a 
técnica - de fato um 

encanto. Parabéns 
ao Albuquerque, 

que penso eu, seja 
o responsável por 
esta mudança. O 

trabalho, com certeza,  muda 

as coisas e a realidade, a mesmice 
leva sempre as mesmas desculpas. 

Quem me dera tivéssemos mais 
gente assim: com esta vontade 

de fazer as coisas melhores, e não 
apenas fi car segurando a boquinha. 
Como Técnico de Segurança e como 

associado e, mais ainda, como 
Diretor que todos os anos paga a 

contribuição (e não são todos que 
acham que devem pagar), fi co 

feliz em ver o dinheiro de nossa 
categoria aplicado desta forma. Caro 
Albuquerque, você me surpreendeu! 

E, assim como reconhecemos o 
trabalho de muita gente boa ai 

no sindicato, e viramos a cara para 
outros tantos, tenha certeza que seu 
trabalho será útil à nossa categoria.”

Cosmo Palasio - Técnico de 
Segurança do Trabalho e

diretor do SINTESP

 “Parabenizo ao Sr. Armando 
Henrique, presidente do SINTESP, 

pela publicação da Cartilha 
“Técnico de Se gu rança do Trabalho 

– Atividades – Portaria 3.275”. 
Aquele que tiver a opor tunidade 

de ler, perceberá o cari nho e o 
profi ssionalismo que foi apli  cado por 
este profi ssional, Arman do Henrique, 

na sua publicação que enaltece os 
profi ssionais Técnicos de Segurança do 

Trabalho. Ao tem po que lastrea seu 
desempenho profi s sional nos desafi os 

diários da nossa profi ssão. Aproveito 
para parabenizar toda a equi  pe do 

SINTESP, pela refor  ma e me  lhoria nas 
condições e confor to das ins talações 

da nossa sede.  Pode ser can sativo, 
mas não impossível, a con quista do 

nosso Conselho. Força a todos!”
Antônio Romério - Técnico de 

Segurança do Trabalho

D epois de muito trabalho, empenho e 
dias sem dormir, Genival Rocha de Ma-

cedo, Técnico de Segurança do Trabalho da 
Construtora Gomes Lourenço, realizou sua 
Sipat – Semana Interna de Prevenção aos 
Acidentes de Trabalho, no período de 15 à 19 
de março, na Paróquia São João Maria Vianei, 
em Interlagos, São Paulo.

Durante esses dias foram realizadas pales-
tras abrangendo todo o universo prevencio-
nista e focadas diretamente no dia a dia do 
tra balhador. AES Eletropaulo, Corpo de Bom-

SINTESP e Sintracon-SP participam de Sipat ‘custo zero’ 

beiros e os próprios engenheiros da cons-
trutora ministraram os temas de debate e, 
ainda, no fi nal da semana, foram sorteados 
diversos brindes aos participantes.

“A colaboração de todos os departamen-
tos da empresa foi crucial para o bom 
andamento dessa semana especial”, 
enaltece Macedo. “Criamos uma logomar-
ca, camisetas e arre cadamos brindes para 
sorteio. Foi uma Sipat com `custo zero´ 
para a empresa. Esse é um ponto muito 
importante”, afi rma.

Para engrandecer mais ainda o evento, foram 
con vidados Armando Henrique, Presidente do 
SINTESP e Antonio de Sousa Ramalho, pre si-
dente do Sintracon-SP. “A presença de am bos 
foi voluntária, e isso conta muito. São dois pre    si-
dentes com um grande status no se tor pre  ven-
cionista, representantes das suas cate gorias, e se 
locomoveram para um local distante dispostos a 
colaborar e se sentiram bem com isso. Foi muito 
gratifi cante”, afi rma o Macedo.

Para Armando, a realização de uma Sipat 
é muito importante para passar aos 
empregados a cultura da prevenção. “O grau 
de difi culdade para a concepção de uma 
Sipat varia muito. Entretanto, depende muito 
o arrojo do profi ssional que está à frente da 
organização”, exalta o presidente. “O Genival 
tirou `leite de pedra´ e reuniu todo o pessoal, 
mesmo com as suas difi culdades e atingiu 
o objetivo. O seu exemplo deve ser passado 
para muitos colegas Brasil afora, pois usou 
do bom trabalho, boas relações e criatividade 
para a execução de todas as etapas da Sipat”, 
destaca o presidente do SINTESP.  

Antonio de Sousa Ramalho, presidente do Sintracon-SP (primeiro 
à esquerda), prestigiou a iniciativa em Osasco

E estáestá 

ag

trabalho,
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N o que depender dos esforços 
do Ministério do Esporte, o 

Brasil realizará a mais verde das 
Copas do Mundo. Esse foi um dos 
objetivos apontados pelo ministro dos 
Esportes, Orlando Silva em relação aos 
investimentos que serão destinados em 
infraestrutura por conta do Brasil sediar a 
Copa do Mundo em 2014. 

Segundo o ministro, para o Brasil fazer 
uma edição brasileira da copa sustentável, 
a arquitetura verde es portiva levará em 
conta os seguintes tópicos básicos: estádios 
com certifi cação ambiental, prioridade ao 
transporte coletivo, uso de biocombustíveis, 
oferta de produtos orgânicos e promoção 
do ecoturismo.  
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N o dia 30 de março, o secretário de Meio 
Ambiente do Estado de São Paulo, Francisco 

Graziano, assinou uma resolução que defi ne os 
produtos que geram resíduos de impacto signifi cativo 
no meio ambiente. O documento tem como objetivo 

cobrar dessas empresas metas de reciclagem 
em relação aos seus produtos. 

De acordo com a nova resolução, as 
empresas terão de manter, individualmente 
ou por meio de parcerias, postos de 

entrega voluntária das embalagens 
ou dos produtos depois de 
consumidos. Estão na lista pneus, 
lâmpadas fl uorescentes, baterias 

de carros, produtos eletroeletrônicos 
e embalagens de bebida, comida e 

produtos de limpeza, entre outros.   

Brasil terá a
 “mais verde” das
Copas do Mundo

Indústrias
       terão metas de
  reciclagem

brab
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O jurídico do SINTESP obteve êxito no 
processo contra o Hospital das Clínicas 

e Fundação Faculdade de Medicina, em 2 de 
setembro de 2009. Foi defi nido em reunião 
de entendimento na SRT - Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego no Estado 
de São Paulo, seção Segurança e Saúde do 
trabalhador, presidida pelo auditor Fiscal 
do Trabalho, Paulo Afonso Moral Marcos, e 
acompanhada pelos diretores do SINTESP, 
Valdírio Antonio Guerra e a advogada do 
SINTESP, Márcia dos Santos Guerra. Pelo HC, 
compareceram a advogada Vera Pasquini e o 
diretor Dr. Rubens Lara Nunes.

Pontos regularizados:

- Real dimensionamento do SESMT (quadro 
dos empregado admitidos na função);
- Pagamento integral do piso da Categoria;
- Comprovação de contribuição sindical ao 
SINTESP.

Hospital das Clínicas regulariza o salário e
                   dimensionamento dos Técnicos de Segurança

Um ponto importante para ser destacado após 
esse resultado foi a visita que os representantes 
do SINTESP: Armando Henrique, presidente, 
e o diretor jurídico, Guerra, fi zeram ao HC e 
a Fundação Faculdade de Medicina. “Fica-
mos lisonjeados com o recebimento dos 
profi ssionais pelo agradecimento referente as 
nossas ações, que proporcionaram aos TST um 
ganho signifi cativo  de condições de trabalho, 
como os resultados de um procedimento 
negociado por vários anos”, enaltece Guerra.

“Essa é uma vitória de toda uma categoria 
de profi ssionais que lutam para manter as 
questões prevencionistas junto a todos os 
trabalhadores”, afi rma o diretor jurídico do 
SINTESP. 

Para Armando, este resultado é fruto do 
trabalho do SINTESP, de forma pon tual, 
com base nas negociações com re sul ta-
do, contando com o empe nho da Supe-
rintendência Regio nal do Trabalho. 

O presidente Armando e o diretor Guerra, do SINTESP, durante a visita ao HC: 
reconhecimento pelo ganho signifi cativo de condições de trabalho aos TSTs
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