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S omos do entendimento que, desde quando sur-
giu a relação capital x trabalho, essas partes são 

conflitantes. Entendemos, também, que é possível, 
especialmente nesses tempos atuais, essa relação ser 
tratada de forma positiva. Nesse pressuposto, o sindi-
cato, por mais que tenham outras instituições que re-
presentem os trabalhadores, sempre foi e sempre será 
seu instrumento de defesa.

A história do sindicalismo é feita de altos e baixos. Atual-
mente, o nosso sindicalismo está entre os mais fortes do 
mundo, mesmo que parte dos associados não concordem 
com essa afirmação. Se elegemos um presidente da Repú-
blica temos a convicção absoluta que somos fortes.

Hoje, conseguimos mapear os melhores e os piores períodos 
do sindicalismo. Estamos vivendo um grande momento no 
Brasil. Sempre que um movimento social ocupa espaço, entra 
no conflito sociológico; quando um grupo avança na sua ocu-
pação de espaço a tendência é entrar na mira de quem perde 
espaço. É natural, pensando dessa maneira, que o sindicalismo 
brasileiro vem sofrendo duras retaliações e a forma que se usa 
para isso é desqualificar todo movimento.

Essa campanha difamatória sempre tomou muita força em 
dois momentos da nossa história: momento que precede as 
campanhas políticas e na discussão do financiamento das or-
ganizações sindicais. Com isso, o trabalhador entra em conflito, 
e em nosso caso, dos profissionais em nível técnico, chegam às 
nossas bases informações que desagregam. Esse é um desafio: 
fazer com que as informações cheguem até a base, mas de 
forma coerente.

Os TST´s ainda estão passando por uma experiência primária. 
Existem profissões, como é o caso dos Engenheiros e dos Mé-
dicos, que existem há séculos. Nossa profissão é muito jovem. 
Foi criada há menos de 40 anos. Portanto, se explica nossa 
dificuldade de organização, em termos de corpo e unidade.

Não dá para avançar nesse sentido se não haver unidade.  
Aprendemos no curso de direito que, leis e normas - que 
regem a nossa conduta -, são criadas com base em dois 
princípios: realidade social momentânea e vontade social. 
Muitas das distorções que existem são por comodismo de 
quem não entende que podemos fazer à diferença uti-
lizando as ferramentas que estão próximas e acessíveis, 
como é o exemplo da internet. Se não mudarmos esse 
panorama corremos o risco de perder as conquistas de 
direitos trabalhistas. 

O SINTESP, como instituição que representa os TST´s, apre-
senta um crescimento extraordinário. Apesar de possuir 22 
anos de existência conseguiu respeito e reconhecimento no 
Brasil, e estamos colocados entre os 40 sindicatos mais atu-
antes da Força Sindical. Mais do que isso, nos últimos seis 
anos crescemos 800% em todos os indicadores, através de 
um administração competente, honesta, com dignidade e 
com muita ética.

Tudo isso se traduz numa questão complexa: quem paga as 
contas? Nada é feito gratuitamente. Tudo tem custo. Como 
um sindicato pode ser forte, se não possui recursos para 
pagar suas ações? Contudo, não é certo que o sindicato se 
apodere do dinheiro do associado e não mostre resultados. 
Nesse ponto, os associados têm que cobrar resultados dos 
seus dirigentes. Hoje, apesar do nosso crescimento, cerca de 
80% dos nossos colegas de profissão, contribuem, com a 
contribuição sindical, para os outros sindicatos preponderan-
tes. Isso é uma maneira, muito sutil, de o setor empresarial 
enfraquecer a nossa categoria. Quero chamar a atenção dos 
nossos colegas de profissão, pois cabe a cada um dar a sua 
parcela de contribuição, minimamente, de acordo com que a 
lei determina, canalizando os recursos para o sindicato que o 
representa para autoestima, visão de futuro e gratidão; afinal 
somos uma categoria diferenciada e devemos assumir, ou se-
remos eliminados por outras corporações. 
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sintesp participa do lançamento
                da Agenda da classe trabalhadora

O SINTESP participou no dia 1 de ju-
nho de 2010, junto com as centrais 

sindicais CGTB, CTB, CUT, Força Sindical e 
NCST, da “Conferência Nacional da Classe 
Trabalhadora/Assembléia Nacional” que 
mostrou à sociedade brasileira e aos par-
tidos políticos e seus candidatos, um con-
junto de propostas, denominado “Agenda 
da Classe Trabalhadora”, a qual reafirma o 
desejo de que o país trilhe o caminho do 
desenvolvimento.

O estádio do Pacaembu foi o local escolhido 
para as 20 mil pessoas que se reuniram para 
debater assuntos de interesse dos trabalhado-
res e aprovar um documento unitário que será 
apresentado aos presidenciáveis. 

Entidades como UBM - União Brasileira de 
Mulheres, UNE - União Nacional dos Estu-
dantes, Conam - Confederação Nacional das 
Associações de Moradores, e MST - Movi-
mento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e 
Via Campesina, também demonstraram o seu 
apoio a essa causa.

No documento, podemos destacar um item e, 
respectivamente, seus subitens, voltado especi-
ficamente para a área prevencionista:

10. Saúde e Segurança do Trabalho

10.1. Melhorar as condi-
ções de saúde e segurança 
do trabalho.

10.1.1. Assegurar a in-
tersetorialidade e a trans-
versalidade das ações por 
meio da Política Nacional 
de Segurança e Saúde do 
Trabalhador, articulando os 
setores Trabalho, Previdên-
cia Social, Meio Ambiente e Saúde.

10.1.2. Ampliar as ações de saúde 
e segurança do trabalho, visando a 
inclusão de todos os trabalhadores 
brasileiros no sistema de promo-
ção e proteção da saúde segundo 
o princípio da universalidade;

10.1.3. Elaborar e implementar 
sistemas de notificação de aci-
dentes do trabalho e doenças ocupacionais, 
controle epidemiológico, fiscalização e pre-
venção nos segmentos do mercado de traba-
lho não abrangidos pela CLT (trabalhadores 
informais, trabalhadores públicos de regime 
estatutário etc.);

10.1.4. Implantação obrigatória de programas 
de gestão em saúde, segurança no trabalho e 

meio ambiente 
pelas empresas.

10.1.5. Garantir 
o direito dos sindi-
catos de acompa-
nharem as ações 
de fiscalização e 
inspeção nos lo-
cais de trabalho;

10.2. Estabelecer 
estratégias que 
as  segurem o de-

senvolvimento da Política Nacional de Seguran-
ça e Saúde do Trabalhador no âmbito da admi-
nistração pública direta nas esferas municipal, 
estadual e federal;

10.3. Consolidar a implantação do Nexo Técni-
co Epidemiológico (NTEP) e do Fator Acidentá-
rio de Prevenção (FAP) assegurando as premis-
sas que os originaram.

10.4. Assegurar o caráter público do Seguro 
Acidente do Trabalho (SAT) 

Para Armando Henrique, presidente do SIN-
TESP, o que foi discutido elevará a qualidade 
de vida no trabalho. “O fato marcante dessa 
conferência foi à inclusão da pauta de pro-
posta, em consenso com todos, dos princi-
pais pontos de defesa da saúde e segurança 
do trabalho, sinalizando a possibilidade des-
se sistema ocupar a pauta de Governo, cor-
respondente social da qualidade de vida no 
trabalho”, esclarece o presidente.  

Mais de 20 mil pessoas se 
reuniram para debater assuntos de interesse 
dos trabalhadores
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er
al diretoria é escalada para atender

                               melhor os associados do sintesp

P ara melhorar a comunicação entre o 
sindicato e seus associados, o SINTESP 

organizou sua diretoria de acordo com a 
composição da Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas – CNAE. Essa ade-
quação está embasada, também, na escala 
semanal de plantão, através da qual os di-
retores continuamente esclarecem dúvidas 
sobre a categoria.

Para Sebastião Ferreira, diretor do SINTESP, 
essa adequação é necessária para um es-
treitamento de relações entre o sindicato e 
as classes trabalhadoras. “A classificação por 
gêneros cria uma identidade do diretor com o 
segmento sindical. Isso, certamente, transfor-
ma-se num facilitador das relações políticas 
sindicais com os diversos segmentos das clas-
ses trabalhadoras”, esclarece Ferreira. 

sintesp e sinsaude-sp
                         realizam evento em parceria

C om a presença de mais de 300 pes-
soas, no dia 21 de maio, foi realizado 

no SinSaude-SP – Sindicato dos Empregados 
em Estabelecimentos de Serviço de Saúde de 
São Paulo, em parceria com o SINTESP, o III 
Encontro dos Técnicos de Segurança do Tra-
balho – Setor Saúde. Durante o evento entra-
ram em debate diversos temas importantes 
e também realizadas palestras por técnicos 
e especialistas em segurança do trabalho de 
diversas entidades, como Fundacentro, SIN-
TESP, e Sindhosp.

Entre os assuntos tratados destacam-se: 
Dispositivos de Segurança na Prevenção de 
Acidentes com Perfurocortantes; Cuidados e 
Importância do Uniforme dos Profissionais 
da Saúde – NR-32 e o Estresse dos Profissio-

nais da Saúde. Participaram do evento, pro-
fissionais da Área de Segurança no Trabalho 
– Setor Saúde, tais como: TST, SESMET, CCIH, 
CIPA, RH e outros.

Para Renê Cavalcanti, diretor do SINTESP e 
um dos organizadores do encontro, a manu-
tenção da parceria entre os sindicatos é im-
portante. “Eventos como esse nos aproxima 
dos contatos com a nossa base de TST´s. Tam-
bém discutimos assuntos de interesse e de 
importância do profissional, nesse caso espe-
cífico, na área da saúde” e continua: “eventos 
como esse elevam a importância da parceria 
com sindicatos preponderantes para que es-
ses continuem a pautar - na sua atuação junto 
às empresas -, as questões de saúde do traba-
lhador”, enfatiza Cavalcanti. 

Debates e palestras com técnicos e 
especialistas em segurança do trabalho de 
diversas entidades foram destaques

Escala de Trabalho dos Diretores do Sintesp - 2010

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

Diretores Manhã Tarde Manhã Tarde Manhã Tarde Manhã Tarde Manhã Tarde Bases de representação

Armando -

Fernando Calçados, Químicos, Usinas Açu./Alc.

Marcos Madeira, Construção

Sebastião Alimentos, Gráficos

Renê Têxteis, Saúde

De Paula Água e Energia, Bancos, Serv., Vigilância

Guerra Confecção, Equipa. Máq. e Ferram.

Tânia Ensino, Plástico

Élcio Comércio Varejista, Atacadista, Metálicos

Porfirio Borracha, Transp. Rodoviário e Ferroviário

Thomé Trasnp. Aéro/Port., Mão de Obra e Limp.

Valdizar Adm. Pública, Correio e Telecom.

Rogério Sindicatos, Consultorias
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estudo aborda os efeitos das
    mudanças climáticas em são paulo

L ançado no Teatro Folha, em São Paulo, 
SP, o estudo “Vulnerabilidade das mega-

cidades brasileiras às mudanças climáticas: 
Região Metropolitana de São Paulo” aborda 
projeções futuras da cidade, indicando que, 
caso siga os padrões apresentados até agora, 
em 2030 São Paulo terá o dobro da popula-
ção atual, fato que, somado à infraestrutura 
da cidade, acarretará no aumento considerá-
vel do risco de enchentes, inundações e desli-
zamentos na região, atingindo cada vez mais 
a população da cidade como um todo. 

Embora a previsão para duas décadas seja de 
um cenário ruim, o estudo sugere medidas de 
adaptação, envolvendo um conjunto de ações 

m
ei

o 
Am

bi
en

te

A criação da data foi em 1972, 
em virtude de um encontro 

promovido pela ONU (Organização 
das Nações Unidas), a fim de tratar 
assuntos ambientais, que englobam 
o planeta, mais conhecido como 
Conferência das Nações Unidas.

A conferência reuniu 113 países, além de 250 
organizações não governamentais, na qual a 
pauta principal abordava a degradação que o 

homem tem causado ao meio am-
biente e os riscos para sua so-

brevivência, onde a diversi-
dade biológica deveria 

ser preservada acima 
de qualquer possibi-
lidade.

será que temos o que comemorar????? no dia
              05 de junho comemora-se o dia do meio ambiente.

Nessa reunião, criaram-se vários documentos 
relacionados às questões ambientais, bem 
como um plano para traçar as ações da huma-
nidade e dos governantes diante do problema.

A importância da data é devido às discussões 
que se abrem sobre a poluição do ar, do solo 
e da água; desmatamento; diminuição da bio-
diversidade e da água potável ao consumo 
humano, destruição da camada de ozônio, des-
truição das espécies vegetais e das florestas, 
extinção de animais, dentre outros.

A partir de 1974, o Brasil iniciou um trabalho 
de preservação ambiental, através da Secretaria 
Especial do Meio Ambiente, para levar à popu-
lação informações acerca das responsabilida-
des de cada um diante da natureza.

Mas em face da vida moderna, os prejuízos ain-
da estão maiores. Uma enorme quantidade de 
lixos é descartada todos os dias, como sacos, 
copos e garrafas de plástico, latas de alumínio, 
vidros em geral, papéis e papelões, causando 
a destruição da natureza e a morte de várias 
espécies animais.

E hoje, século XXI, o homem se preparando para 
ir a Marte, avanços tecnológicos, mas e o Meio 
Ambiente? O que foi feito???, como estão as 
cidades com seus aterros sanitários, cemitérios 
e o necrochorume ou programas de reciclagem, 
nas instituições de ensino (em todos os níveis) 
como anda a Educação Ambiental, as ONGs 
estão realmente empenhadas e desenvolvendo 
projetos ambientais. Temos legislação Federal, 
Estadual e Municipal sobre o assunto, mas 
quem cumpre? Como anda o envolvimento da 
CIPA/Sindicatos/Centrais Sindicais/IBAMA/Mi-
nistério do Meio Ambiente, já que foi assinada 
em 2008 uma Portaria conjunta IBAMA/MMA 
sobre o assunto, envolvendo essas entidades?

O Capitalismo irá sobrepujar o Meio Ambien-
te??? O quê pode ser feito????

Eu espero que esteja na pauta dos candidatos 
à Presidência da República, não só na campa-
nha, pra fazer média, mas que exista realmente, 
uma atenção especial sobre o tema, pois senão: 
Qual será o futuro que terá essa TERRA.....????

Por Mirdes Oliveira   
I nformamos que o SINTESP 

fechou Acordo (Con  venção 
Coletiva) com a Fiesp e Sindica-
tos Patronais Signatários, com 
Data Base de 1º de Maio de 
2010, tendo como reposição 

5.49% sobre os salários dos Técnicos de Se-
gurança do Trabalho que estão empregados.

O profissional Técnico de Segurança 
do Trabalho admitido à partir de 1º de 
Maio de 2010, terá como salário admis-
são 9,67 por hora, ou R$ 2.127,40 mês.  
Fica garantida a participação em cursos, 
seminários, congressos técnicos de interes-
se da categoria ou eventos devidamente 
comprovados, limitados a 10 (dez) dias por 
ano, mais 2 (dois) sábados, nas empresas 
que possuam expediente aos sábados, 
sem prejuízo salarial, inclusive das férias, 
13º salário e descanso remunerado, des-
de que pré-avisada a empresa por escrito 
com antecedência mínima de 48 (quarenta 
e oito) horas.   

2010 

co
nv

en
çã

o 
co

le
tiv

a

que as cidades da Região Metropolitana e 
suas instituições públicas e privadas terão de 
realizar. Entre elas estão um maior controle 
sobre construções em áreas de riscos, investi-
mentos em transporte coletivo, proteção aos 
recursos naturais, criação de áreas de prote-
ção ambiental, além do investimento em pes-
quisas voltadas para a modelagem do clima.  

Durante o lançamento, foi promovido um 
debate abordando a importância do estudo, 
do qual participaram políticos ligados a te-
mática ambiental e especialistas no assunto. 
O relatório foi realizado em parceria entre 
Inpe e a Unicamp.  
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sintesp nomeia representante sindical
                                      para a região de indaiatuba

A diretoria do SINTESP nomeou Carlos 
Eduardo Padula, Técnico de Segurança e 

professor da Escola Indaiatubana de Educação 
e Cultura, como representante sindical do SIN-
TESP, em Indaiatuba. O ato tem como objetivo 
aproximar a categoria da região com o sindica-
to. A nomeação ocorreu na sede do SINTESP, 
no centro de São Paulo.

Padula, em entrevista para o Primeiro Passo, 
afirma que é uma grande satisfação ter rece-
bido esse indicativo. “É uma grande respon-
sabilidade. Embora já realize essa tarefa há 
três anos, por conta da criação de um grupo 
de segurança para formalizar o encontro dos 
profissionais e possibilitar as referências de tro-
ca de experiências, especialização e palestras 
técnicas”.

Como professor, Padula comenta sobre o va-
lor do sindicato para a categoria: “agora mais 

do que nunca, na docência, 
temos que caracterizar a im-
portância do sindicato den-
tro da categoria. Os passos 
futuros tendem para uma 
continuidade disso que já 
vem acontecendo e mais 
agora que, formalmente, 
posso responder pelo sindi-
cato e categorizar a inclusão 
dos colegas, que me enxer-
gavam como coordenador 
de um grupo, e que agora 
sou um representante da classe” e continua: 
“temos que ter pessoas que tem um ideal, uma 
proposta de retorno à categoria. Devo muito a 
minha categoria. Preciso estimular boas forma-
ções para melhorar a conduta do profissional 
dentro das suas área de trabalho”.

Novos debates com empregadores será uma 

das ações de Padula na sua região. “O nosso 
foco de agora é esclarecer na região de Indaia-
tuba, para o empregador, sobre o importante 
papel que o TST pode implementar dentro das 
empresas, direcionando as ações para o retor-
no, aumento de produtividade e qualidade de 
vida. Isso sim o TST pode projetar”, esclarece o 
representante sindical.  

Ag
en

da
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e 
cu

rs
os

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)

E V E N T O S  2 0 1 0

27/jul  Comemoração de 38° ano
  de Existência do SESMT Sede

23/jul  III Encontro Sobre SST Vale do Paraíba

27/ago  III Encontro Sobre SST Piracicaba

A nomeação de Padula visa aproximar a categoria da região 
de Indaiatuba ao SINTESP

C U R S O S  2 0 1 0
D A TA S T E m A L O C A L

20 à 
23/jul

CURSO INSTRUTOR DE SEgURANçA PARA TRAbALHO EM ALTURA
Sócio em dia R$ 225,00 - Demais R$ 450,00 - Público-alvo: Técnico de Segurança e demais interessados 
- Carga horária 21h - das 19h às 22h - E aula prática dia 24/07/10 das 08h às 14h

Sede

26 e 
30/jul

CURSO INTRODUçãO A gESTãO AMbIENTAL
Sócio em dia R$ 150,00 - Demais R$ 300,00 - Público-alvo: Técnico de Segurança e demais interessados 
- Carga horária 12h - das 19h às 22h

Sede

31/jul CURSO DE APH (SUPORTE báSICO DE VIDA )
Sócio em dia R$ 200,00 - Demais R$ 400,00 - Público-alvo: Técnico de Segurança e demais interessados 
- Carga horária 16h - das 08h30 às 17h30 - E aula prática dia 14/08/10 das 08h30 às 17h30

Sede

02 à 
06/ago

CURSO PPRA COM êNFASE PARA O PPP
Sócio em dia R$ 150,00 - Demais R$ 300,00 - Público-alvo: Técnico de Segurança e demais interessados 
- Carga horária 15h - das 19h às 22h

Sede

09 e 
13/ago

CURSO DE INVESTIgAçãO DE INCIDENTE (ACIDENTE/QUASE ACIDENTE)
Sócio em dia R$ 150,00 - Demais R$ 300,00 - Público-alvo: Técnico de Segurança e demais interessados 
-Carga horária 21h - das 19h às 22h

Sede
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prevenção para todos

  Para Começo de Conversa

T alvez o maior problema que exista em rela-
ção à CIPA seja a falta de entendimento que 

a maioria das pessoas tem sobre esta comissão. 
E é muito interessante porque muitas destas pes-
soas estão entre aquelas que vivem por ai repe-
tindo chavões e discursos sobre a importância da 
gestão participativa ou sobre o valor dos recursos 
humanos e apesar do que dizem parecem desco-
nhecer a importância da CIPA, para que isso se 
torne realidade dentro das organizações.

Uma CIPA bem estruturada é uma ferramenta 
essencial para qualquer gestão. Uma CIPA bem 
preparada e devidamente assessorada pode con-
tribuir de forma decisiva para boas relações no 
local de trabalho, para a busca de soluções que 
interessem a todos e até mesmo para o aumento 
de forma adequada da produtividade – isso sem 
falar é claro da preservação da integridade física e 
saúde dos trabalhadores.

O que vemos por toda parte é a manutenção de 
velhos paradigmas e até mesmo estereótipos so-
bre a CIPA que obviamente são muito mais cômo-
dos do que a busca por uma relação equilibrada 
e satisfaça as partes. Isso ocorre parte das vezes 
por ignorância e desconhecimento e outras pela 
falta de visão correta sobre a capacidade do tra-
balhador e suas representações. Para mim CIPA 
com problemas demonstra gestão antiquada e 
superada e isso quer dizer muito mais problemas 
que nem sempre são tão aparentes.

De forma geral a atuação da CIPA é um gran-
de indicador sobre muitas coisas dentro de uma 
organização e através dele podemos optar pela 
evolução ou não. Vale lembrar que a área de 
Segurança e Saúde no Trabalho em nosso país 
é amplamente regulamentada e assim que a 
maioria das coisas que uma CIPA bem prepara-
da cobra nada mais são do que normas que a 
organização deveria estar cumprindo e que a co-
brança ocorre apenas pelo descumprimento da 
legislação. Segurança e Saúde no Trabalho não 
são favores nem benefícios e se algo gera con-
flito nesta relação há necessidade de revermos 
algumas coisas – entre elas até mesmo a forma 
com que organizamos, treinamentos e assesso-
ramos a CIPA.

Para os mais desavisados, lembramos que aquilo 
que muitas vezes tentamos ocultar – pode no 
futuro surgir como um problema definitivo que 
irá atingir a sociedade com um todo e a organi-
zação onde ocorre de forma especial. Se hoje po-
demos ocultar ambientes inseguros e insalubres, 
por certo não teremos em um mundo moderno 
e com mais equilíbrio como esconder doentes 
ocupacionais.

Recomendamos sempre aos nossos clientes que 
façam uma revisão quanto à imagem que tem da 
CIPA e que assim transformem em beneficio para 
as organizações a força, a inteligência e a partici-
pação dos trabalhadores. Temos visto muitas ex-
periências positivas quando e onde esta mudança 
de paradigma ocorre.

Lembrem que assim como o sindico do seu prédio 
não pode cuidar daquilo que ocorre em relação a 
sua casa, não há também nas organizações quem 
tenha o direito de cuidar de forma exclusiva da 
segurança e saúde dos outros.
 

  Segurança e Saúde no Trabalho:
     Um Direito
Pouco ou nada adianta organizar e/ou constituir 
uma CIPA em organizações onde a alta direção e 
a liderança não tenham sido conscientizadas so-
bre a mesma. A verdade é que a grande maioria 
das pessoas não tem a mínima idéia de fato do 
que seja uma CIPA e quais são as suas finalidades 
e isso certamente gera muitos problemas. Além 
disso, temos ainda no mercado empresarial e de 
trabalho muitas pessoas com conceitos antigos e 
superados no que diz respeito à relação de traba-
lho e isso faz com muitos também sejam aqueles 
que achem que nesta relação “tudo é possível” e 
nem notem que adoecer e matar trabalhadores é 
algo que está fora desta relação.

Então o primeiro passo para que uma CIPA possa 
ser verdadeira e útil e trabalhar a consciência das 
pessoas sobre o assunto dentro da própria orga-
nização; delimitar de forma clara e objetiva que a 
relação de trabalho tem limites e que de forma al-
guma podemos em qualquer situação ir além dos 
mesmos. Tal posicionamento deveria ser claro, por 
exemplo, em organizações que adotam Sistemas 
de Gestão e tem uma Política para o assunto, mas 

infelizmente boa parte destas políticas não são 
mais do que meras formalidades para auditor ver.

Como já foi citado anteriormente – aquilo que a 
CIPA solicita nada mais são dos que itens da legis-
lação que por si a organização já deveria cumprir. 
Então é a CIPA – para as organizações que agem 
de forma ética e legitima – algo de suma impor-
tância e valor.
 
Assim, antes de iniciar qualquer processo de im-
plantação ou mesmo diante de um novo processo 
eleitoral para aquelas organizações que já tem a 
CIPA constituída é de essencial importância que 
seja planejado e executado um plano de conheci-
mento ou valorização da CIPA, que pode ser feito 
através de informativos (e não apenas a distri-
buição da NR 5 para as pessoas) de reuniões em 
todos os níveis, enfim, de ações que possam levar 
até as pessoas a posição da organização sobre o 
assunto e a direção que deve ser seguida.

Este – tal como tantos outros que são deixados 
de lado nas organizações – é um processo essen-
cial para que as coisas sejam construídas e sejam 
úteis ao todo. Ater-se apenas às formalidades na 
maioria das vezes leva a grandes frustrações e 
problemas.

  Ninguém que ser Cipeiro
É muito comum ocorrer que não existam volun-
tários para serem representantes do empregador 
na CIPA e nem mesmo candidatos em quantidade 
suficiente para representantes dos empregados, 
e se olharmos bem de perto, e se fizermos uma 
análise imparcial certamente entenderemos bem 
porque isso ocorre.

Como citamos logo acima, há necessidade de 
“preparar” a organização para a CIPA, pois se 
não o fizermos ela ficará no vazio – não porque 

Elaborado por: Cosmo Palasio de 
Moraes Jr., publicado no Informativo 

de Segurança e Saúde no Trabalho CP 
Soluções em Prevenção,  junho de 2010. 
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não tenha o que fazer – mas pela ausência de 
um espaço e diretrizes definidos com clareza em 
todos os níveis. Traduzindo – senão existirem vias 
definidas para que a CIPA atue ela ou irá para a 
ociosidade ou trilhará por outros caminhos.
  
Que tal então trabalharmos inicialmente procedi-
mento e espaços para a CIPA?

Que tal buscarmos definições e formas de atua-
ção e torná-las comum a toda organização, assim 
como fazemos quando criamos um novo departa-
mento ou setor? Que tal definirmos metas e obje-
tivos em conjunto com as áreas e a CIPA e, tendo 
as metas, fazer com que aqueles que representam 
a organização às incluam como objetivos também.

Da mesma forma é importante planejar e por em 
prática ações de valorização para aqueles que são 
ou serão da CIPA – já que isso faz parte do ne-
gócio e não pode ser diferente em uma atuação 
onde a motivação é essencial. Estar ou ter sido 
Cipeiro pode, por exemplo, ser critério importante 
para a ascensão profissional ou promoções entre 
outras coisas – pode ser objeto de alguma pre-
miação ao final de uma gestão que atinja determi-
nados objetivos – tratado assim como uma tarefa 
reconhecida formalmente pela organização. A ver-
dade é que, se a prevenção é de fato um objetivo 

da organização ela deve agir e tratar o assunto 
com profissionalismo e cuidados compatíveis e 
não como mero cumprimento da legislação.

Outro ponto fundamental e a preparação da 
CIPA que começa no treinamento obrigatório – 
que na maioria das organizações é simplesmente 
medíocre para fazer frente à realidade e ao dia 
a dia. Novamente insistimos que simplesmente 
cumprir a legislação é pouco para uma organi-
zação que deseja buscar resultados e assim o 
treinamento da CIPA deve ser algo customizado, 
planejado e realizado de forma a desde o inicio 
mostrar o quanto este assunto é importante e 
mais do que isso – ser mais do que uma coleção 
de citação de normas e ir na direção do “como 
fazer” naquela realidade.

E a presença dos Representantes do Empregador 
deve ser obrigatória, já que começa mal quando 
estas pessoas nem ao menos tem tempo para es-
tar e uma sala para o treinamento, isso desde logo 
demonstra que tipo de valor aquela organização 
dá ao assunto.

Obviamente sabemos que tirar pessoas chaves de 
seus postos de trabalho durante 20 horas em dias 
seqüenciais e quase impossível nos dias de hoje, 
mas lembramos que não está escrito ou definido 

em qualquer lugar que o treinamento seja feito 
nesta seqüência ou com esta organização, e tal 
como sugerimos aos nossos clientes, recomenda-
mos que se faça em 5 dias de quatro horas que 
podem ser na mesma semana ou não conforme a 
realidade da organização.

E, obviamente, não devemos parar ou ficar res-
tritos apenas a um treinamento. Durante todo o 
mandato devem ser previstos outros eventos, no 
começo do mandato aqueles que são essenciais 
ao conhecimento para a atuação, do meio para o 
final, aqueles que auxiliem na motivação para a 
ação prevencionista.

Devemos também pensar em eventos gerenciais, 
trazendo à CIPA periodicamente pessoas que 
ocupem posições importantes e que venham não 
apenas para repetir discursos, mas principalmente 
para ouvir o que a CIPA tem a dizer.

E muitas outras ações podem ser propostas e pla-
nejadas – certamente não teríamos como tratá-las 
em um único informativo.
 
Para encerrar, lembramos que a maioria dos pro-
blemas que ocorrem dentro das organizações não 
estão onde de fato as conseqüências se manifes-
tam – e assim também é com a gestão da CIPA.  
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A importância dos profissionais do sesmt 
   para a saúde e segurança do trabalho

oje, compartilhamos 
uma realidade na 
qual a segurança 
do trabalho é as-
sunto primordial no 

cotidiano das empresas. Leis, normas re-
gulamentadoras e FAP são apenas alguns 
exemplos daquilo que circunda o universo 
prevencionista. Entretanto, nem sempre foi 
assim. O Brasil já possuiu o rótulo de `pior 
país do mundo´ no quesito acidente do tra-
balho e liderou, por muito tempo, o ranking 
negativo de mortes em serviço.

Essa situação começou a mudar no dia 27 
de julho de 1972, com a criação do Sesmt 
- Serviços Especializados em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho. Além 
da situação interna brasileira, havia também 
uma pressão externa da OIT. O modelo de se-
gurança no início, enfrentou dificuldades, por 
ser um exemplo 100% nacional. Sem uma 
referência externa, os primeiros profissionais 
eram praticamente autodidatas e a relação 
com as empresa era estreita. Mas o tempo 
passou e a aceitação dos profissionais e ne-
cessidades ocorreu naturalmente.

Perto de completar 38 anos, o Sesmt se tor-
nou uma referência mundial nas questões 
de saúde e segurança do trabalho e, ainda, 
está em franco crescimento. Para falar so-
bre esse cenário evolutivo, o Primeiro Passo 
entrevistou alguns profissionais para darem 
um panorama da saúde e segurança no país, 
mostrar a contribuição do Sesmt para as me-
lhorias no ambiente de trabalho, entre outros 
assuntos. Confira!

Para Leonidio Ribeiro, engenheiro de Segu-
rança do Trabalho e presidente da Abraphiset 
- Associação Brasileira dos Profissionais de 
Higiene e Segurança do Trabalho, indiscutivel-
mente a contribuição do Sesmt tem sido bas-
tante positiva para a redução dos acidentes 
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e doenças do trabalho. “No ano 
de 1972 tínhamos 7.773.374 
trabalhadores segurados e o 
número de acidentados foi de 
1.504.723, portanto, quase 
20% da força de trabalho se aci-
dentava no Brasil. Hoje, temos 
menos de 500 mil acidentados e 
sem medo de errar, o decréscimo 
se deve ao Sesmt e, naturalmen-
te, aos profissionais que dele 
fazem parte. Se hoje ainda se 
fala na questão da subnotifica-
ção, lembramos que no inicio do 
Sesmt, ela era muito maior, fato 
então que não desmerece esta 
contribuição do Sesmt”, exemplifica Ribeiro. 

Sobre o desempenho do governo, empresá-
rios e movimento sindical nas questões de 
SST, Leonidio informa que não tem notado 
um desempenho tripartite satisfatório. No 
caso do governo, uma demonstração de va-
lorização da área seria por meio do retorno 
da Secretaria de Segurança e de Medicina do 
Trabalho. Para ele, a integração da SST nas po-
líticas de governo seria um exemplo benéfico. 
Quanto aos empresários, Leonidio diz que há 
necessidade de integrar a SST nos seus negó-
cios, entendê-la como um valor. “Eles devem 
ir mais além do cumprimento dos requisitos 
mínimos constantes da lei, permitir aos pro-
fissionais de SST a sua capacitação contínua, 
construir uma política de SST que não seja 
apenas de fachada, mas que tenha uma defi-
nição clara de atribuições e responsabilidades 
integrando a SST aos processos produtivos 
e associada a avaliação de desempenho da 
supervisão em seus vários níveis e que incen-
tivam, apoie e realize a capacitação contínua 
de todos os seus trabalhadores”, comenta. 

Já a área sindical, na opinião dele, deveria 
priorizar o diálogo de um sistema de melho-
ria continua das condições e ambientes de 

trabalho e não a cultura da monetização dos 
riscos, por meio do pagamento de adicionais 
de insalubridade e periculosidade. A substitui-
ção ou reformulação da NR-2 por um Relató-
rio de Impacto de Condições e Ambientes de 
Trabalho, que obrigaria as empresas antes de 
entrarem em funcionamento, demonstrarem 
quais seriam os impactos que seus modos e 
processos de trabalho, suas instalações cau-
sariam a segurança e saúde dos seus traba-
lhadores, seria uma opção. Conforme ele, ou-
tra demonstração tripartite seria reformular a 
NR-15, trazendo para a NR-9 todos os parâ-
metros técnicos, deixando para ela as ques-
tões puramente de insalubridade. O mesmo 
deveria ocorrer com a NR-20. A própria Jus-
tiça do Trabalho deveria valorizar essas ações 
fazendo com que os peritos valorizassem as 
NR, aplicando a interface da NR-15 e da NR-
16 com as outras NR, o que faria, inclusive, 
o empregador a ser estimulado para o seu 
devido e adequado cumprimento. “No en-
tanto, a ação tripartite de maior alcance em 
prol da real prevenção seria o investimento 
maciço na área da educação em seus vários 
níveis, pois um profissional de qualidade, que 
vai atuar em vários campos de uma organiza-
ção, é o recurso mais importante em prol da 
prevenção”, salienta.

Dr. Jorge: “O desenvolvimento da SST passa pela atividade 
dos serviços especializados e a sua valorização depende, 
principalmente, da forma como os profissionais da área 
estão desenvolvendo suas atividades” 
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A importância dos profissionais do sesmt 
   para a saúde e segurança do trabalho

Na opinião do Dr. Jorge da Rocha Gomes, mé-
dico do Trabalho e sanitarista, a simples pre-
sença de um grupo de profissionais especiali-
zados em SST já determinava uma mudança 
na forma de encarar a área. “As empresas, e 
mais tarde, as instituições que também im-
plantaram Sesmt’s começaram a reconhecer 
que as atividades de SST, além de cumprirem 
um sentido social e de cumprimento de dis-
positivos legais, proporcionavam condições 
de melhoria do clima organizacional que re-
dundava em beneficio da empresa, inclusive 
em termos de lucratividade”, informa.

Quanto ao futuro da área 
prevencionista, Dr. Jorge, 
que é também consultor 
da OIT, comenta que uma 
situação ideal seria a qual 
os trabalhadores pudessem 
exercer sua atividade em 
ambientes devidamente 
protegidos com qualidade 
de vida satisfatória sem que 
houvesse necessidade ava-
liação periódica de efeitos 
do trabalho na saúde. 

Para ele, na atual situação 
política do Brasil o desen-
volvimento da SST passa pela atividade dos 
serviços especializados.  A sua valorização, no 
entanto, depende principalmente da forma 
como os profissionais da área estão desen-
volvendo suas atividades, lembrando que sua 
função precípua é proteger o trabalhador.

E, para um colega de profissão ser bem-su-
cedido profissionalmente, Dr. Jorge aponta 
como recomendação principal lembrar os ob-
jetivos primário do Código de Internacional de 
Ética para os Profissionais desta área, editado 
em 2002 pela ICOH: “O objetivo primário da 
Saúde no Trabalho é o de salvaguardar e pro-
mover a saúde dos trabalhadores, promover 
um ambiente de trabalho seguro e saudável, 
proteger a capacidade de trabalho dos traba-
lhadores e de seu acesso ao emprego”.

Para ele, o profissional deve ser uma pes-
soa não só voltada à prática do bem, mas, 

principalmente, a não praticar o mal. “É bom 
lembrar que as marcas que um trabalhador 
possa deixar num profissional porque ocorreu 
algum desencontro não se comparam com as 
marcas que o profissional possa deixar num 
trabalhador por uma ação injusta”, salienta.  

Leonidio, por sua vez, destaca os profissionais 
devem valorizar fatores como: criatividade, 
liderança, iniciativa, equipe, equilíbrio emo-
cional, voluntarismo, cultura, comunicação, 2ª 
língua, empreendedor, humanismo, entre ou-
tros. Para concluir, ele propõe que o SINTESP, 

junto com a Obesst e ou-
tras organizações, discutam 
um novo modelo de cursos 
de formação de profissio-
nais. “Como já enfatizei, a 
educação deve ser o básico 
de tudo”, observa.

O técnico de segurança, Ál-
varo Zocchio, afirma, com 
a bagagem de 53 anos 
de profissão, que o Sesmt 
foi criado na esteira da 
Cipa. “Certamente, o Ses-
mt abriu o caminho para a 
redução dos acidentes de 
trabalho. As empresas que 

conseguiram utilizar bem essa realidade con-
seguiram colher bons frutos”, enaltece.

Para o TST, o governo, empresários e movi-
mento sindical não evoluíram significativa-
mente nas questões de SST: “nenhum des-
ses três segmentos flui para um progresso 
constante. Estão sempre entre altos e bai-
xos, podemos esperar um progresso, não 
na velocidade que gostaríamos, mas, para 
evoluir tem que existir uma coesão de ativi-
dades e responsabilidades entre todas essas 
áreas”, esclarece.

Entretanto, Zocchio afirma que o modelo 
atual de Sesmt é satisfatório para manter a 
segurança do trabalho. “Temos que manter 
o modelo atual, agindo, sim, com mais res-
ponsabilidade nas ações. O profissional tem 
que se apaixonar pela atividade e não pelo 
emprego. A atualização é outro ponto impor-

tante para o profissional, afinal, o SST está 
sempre em evolução, pois na medida em que 
as atividades evoluem, a segurança do traba-
lho também tem que evoluir”, sinaliza.

Para o Cláudio Alves Porto, enfermeiro do 
Trabalho e presidente do Coren-SP, o Sesmt 
cumpre, muito bem, o papel para o qual foi 
designado. “Em empresas mais organizadas 
o serviço atende plenamente todos os requi-
sitos. Em contrapartida, em empresas com 
menos estrutura, vira um pronto-socorro não 
atendendo a prevenção e, sim, os problemas 
já concretizados”, informa.

Conforme ele, na transição do Governo FHC 
para o Lula, houve um movimento muito 
forte relacionado a várias questões preven-
cionistas, no entanto, quando começou o 
Governo Lula a SST não foi um foco de in-
vestimento. “Esperamos que o próximo Go-
verno trate a saúde com mais atenção, pois 
não dá para admitir que ele não se compro-
meta com essas questões”.

Para o enfermeiro, o desenvolvimento de 
um novo modelo atual de SST no Brasil, 
sem a valorização do Sesmt atual, é impos-
sível: “O modelo atual deve ser encarado 
como um ponto de partida, aprimorando os 
pontos positivos. A SST, num futuro próxi-
mo, será uma das áreas mais promissoras 
e para ser bem-sucedido profissionalmente 
tem que se investir em pesquisas e estudos 
referentes a esse meio”, conclui o presi-
dente do Coren-SP.   

Leonidio: “Hoje, temos menos de 
500 mil acidentados e sem medo de 
errar, o decréscimo se deve ao SESMT 
e, naturalmente, aos profissionais 
que dele fazem parte” 

Zocchio:“Na medida em que 
as atividades evoluem, a 
segurança do trabalho
também tem que evoluir”
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T entarei neste escrito, ar-
gumentar que a seguran-

ça do trabalho no Brasil ainda 
é vista e trabalhada apenas 
como sendo sinônimo de im-

plantar o uso de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs) e buscar o cumprimento 
das legislações trabalhista, previdenciária, e, 
principalmente, as Normas Regulamentado-
ras (NRs). O que é insuficiente, desgastante e 
frustrante. O Técnico de Segurança do Trabalho 
- ao qual me referirei como TST - precisa repen-
sar sua atuação, para que seja realmente pro-
fissional e efetiva, de modo a propiciar a real 
preservação da integridade de empregados.

Buscarei abordar a visão, que é predominante 
no meio prevencionista, da segurança do tra-
balho ou segurança no trabalho ou segurança 
do trabalhador ou segurança e saúde no tra-
balho.  Apesar de considerar mais adequado 
o termo Saúde do Trabalhador, usarei aqui o 
termo mais conhecido e utilizado: Segurança 
do Trabalho, cujo objetivo deveria ser evitar 
que o empregado sofra qualquer tipo de lesão 
ou doença provocada por/no trabalho. 

Se pensarmos bem, trabalhar não seria vender 
a mão-de-obra, seja braçal e/ou intelectual, 
por dinheiro? E a saúde estaria inclusa neste 
negócio? Declaradamente não, mas parece 
que implicitamente sim, pois contratantes não 
pagam a mais quando a saúde dos emprega-
dos é exposta e pode ser prejudicada, nem 
protegem ou adotam medidas preventivas, 
quando não pagam para prejudicar a saúde.

A segurança do trabalho surge no período 
político do país, conhecido como Regime ou 
Ditadura Militar, através de normatizações do 
Ministério do Trabalho, tendo como primeiros 
profissionais especialistas da área, muitos mi-
litares e ex-militares. O modus operandi é de 
ação policialesca, ou seja, impor à empresa 
e empregados o cumprimento da legislação, 
na ocasião muito limitada e, a partir do final 
da década de 1970, mais específica e abran-

gente, com a edição das primeiras 28 Normas 
Regulamentadoras - NRs.

Os cursos de formação de inspetores, depois 
de supervisores e, a partir do final da década 
de 1980, quando torna-se profissão de nível 
médio, de TST, tem como seus professores, 
profissionais que viveram no período do re-
gime militar, ou seja, com a visão de que a 
empresa é obrigada a cumprir a legislação 
– que geralmente, ela nem conhece – e que 
os empregados devem fazer o mesmo, quase 
que unicamente usando os Equipamentos de 
Proteção Individual, de forma imposta e ame-
açadora. E predomina assim ainda hoje.

O papel dos profissionais do Sesmt principal-
mente, do TST – que é o profissional em maior 
número nas empresas - é visto como o de um 
policial ou fiscal, que tem que fiscalizar, cobrar 
dos empregados e garantir que utilizem os 
EPIs. Papel este que acaba sendo muito ingra-
to, pois a resistência, muito compreensível, dos 
empregados, gera muita frustração e desgaste 
na atuação do prevencionista – no caso o TST, 
cipeiros e outros interessados na saúde do 
trabalhador. O TST, no papel que ainda desem-
penha, também deve cobrar frequentemente 
a empresa a cumprir as exigências legais, as 
Normas Regulamentadoras do Ministério do 
Trabalho, a legislação previdenciária e outras, 
sob pena de ser multada. E esta, por seu lado, 
não aceita acatar as exigências legais, por 
considerar oneroso e não sentir-se obrigada, 
por raramente sofrer fiscalização. 

Conforme podemos verificar na NR-6 e nas 
instruções mais adequadas sobre segurança 
do trabalho, é que a adoção de EPIs deve ser 
a última providência, a última medida de con-
trole a ser adotada na prevenção de acidentes, 
sendo precedida, pela eliminação dos riscos, 
neutralização, sinalização e proteção coletiva.

Assim, a atuação dos TST’s ainda é muito ina-
dequada, infrutífera e frustrante, para atingir 
a finalidade de - como diz o item 4.1 da atu-

al NR-4 - “... promover a saúde e proteger a 
integridade do trabalhador no local de traba-
lho.” Mas, infelizmente, é o que praticamente 
todos os prevencionistas fazem.

Ter como única medida de controle dos riscos 
a adoção de EPIs gera para os profissionais 
do Sesmt e para os cipeiros uma grande hos-
tilidade por parte dos empregados. Também, 
os empregados podem se dar conta de que 
são os únicos a terem o compromisso com 
as ações de prevenção e que à empresa cabe 
apenas adquirir os EPIs e através de ferra-
mentas de coerção – sendo o TST uma delas 
- obrigar os empregados a utilizar.

Mas não é por simples escolha ou absoluto 
desconhecimento dos TST’s que isso ocorre, 
mas, também, porque na realidade, acabamos 
sendo a galinha sob a tutela da raposa, ou 
seja, somos empregados da empresa, a qual 
deveria tomar a quase totalidade das provi-
dências para controlar os riscos no ambiente 
de trabalho e me refiro a todos os riscos, não 
só os riscos ambientais, condições ambien-
tais, que atingem ao corpo do trabalhador, 
sua saúde física, mas também a organização 
do trabalho, que atinge sua saúde mental. A 
empresa percebendo que se é o empregado 
quem será a vítima dos acidentes e doenças, 
então este é que deverá cuidar-se e, que se dê 
por satisfeito quando tem o privilégio de que 
a empresa conceda os EPIs para tal e, mais 
ainda, quando recebe treinamentos para co-
nhecerem as causas e consequências, tanto 
físicas, como legais e disciplinares, decorren-
tes da não utilização, o que, inadequadamen-
te, recebe o nome de conscientização.

Por René Cavalcanti – Técnico de Segurança e 
diretor do SINTESP

segurança do trabalho
            = epis + nrs?
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empresa a vantagem de investir financeira-
mente e, inclusive, com seu apoio, ajudar para 
que as condições e organização do trabalho 
favoreçam a saúde do trabalhador.

Já atendi nos plantões que faço no SINTESP, 
TST dizendo que a empresa não tem a cultura 
de segurança. Mas, vamos refletir um pouco 
sobre esta queixa. Não conheço curso técni-
co ou de graduação que aborde a questão 
de saúde do trabalhador. Aliás, como coloco 
à todos com quem converso mas, principal-
mente, aos meus alunos, no Brasil não temos 
em nenhum nível escolar até a graduação, por 
exemplo, educação sobre a prevenção de aci-
dentes domésticos, mesmo envolvendo toda 
a população, com milhares de casos anuais 
de queimaduras, choque elétrico, quedas, in-
toxicação, cortes, etc. Ou mesmo campanhas 
que também envolva toda a população, seja 
como pedestre, motorista ou motociclista, 
sendo assim, não temos educação sobre 
a prevenção de acidentes de trânsito, que 
matam centenas de milhares todos os anos. 
Como podemos esperar que tenhamos edu-
cação para a prevenção de acidentes do tra-
balho, que em nossa legislação abrange ape-
nas os empregados, ou seja, os trabalhadores 
com vínculo empregatício, os “com carteira 
assinada”, se hoje somam no máximo 40 
milhões de brasileiros, representando apenas 
20% da população do país? Desta forma, é 
complicado esperar que gestores e empresá-
rios, tenham o conhecimento que temos so-
bre o assunto e promovam espontaneamente 
ou apóiem a segurança do trabalho.

Se os empregados percebem que apenas eles 
têm responsabilidades em prevenir-se contra 
acidentes, e que a empresa, embora tenha 
suas responsabilidades e possibilidades, no 

É um grande desafio para o TST ter postura di-
ferente. E não é fácil, pois quem contrata, paga 
o salário, demite e tem todo o poder que um 
empregador tem sobre o empregado, é a em-
presa. E o TST, sendo um empregado como os 
demais, fica sujeito a este sistema, realmente 
ingrato, pois o coloca como usualmente dize-
mos “no lugar do recheio do sanduíche”, ou 
seja, sendo pressionado pelos empregados e 
pelo empregador. E quando cobrado a se po-
sicionar, geralmente o faz, em favor de quem 
garante seu emprego e salário. E os empre-
gados, mais um vez, ficam por sua conta. Os 
poucos TST´s que tentam, contra a vontade da 
empresa, cumprir o item 4.1 da NR-4, ficam 
muito vulneráveis em sua empregabilidade. 

Há sugestões de que o mais adequado seria 
os membros do Sesmt serem empregados dos 
sindicatos, que os terceirizaria para as empre-
sas. Outros pensam que deveríamos ser em-
pregados do governo, como no caso dos ins-
petores do S.I.F. nas indústrias alimentícias. Em 
ambos os casos, as empresas reembolsariam 
as despesas gastas com estes profissionais e 
que então, por não sentirem-se ameaçados 
em seus empregos, poderiam fazer seu traba-
lho de forma adequada e, em caso de situação 
insuportável entre estes e a empresa, seriam 
removidos para outra empresa, como aconte-
ce, por exemplo, com trabalhadores terceiriza-
dos de limpeza, vigilância, etc. 

Mas enquanto isto não acontece, sugiro que o 
TST passe a analisar sua postura profissional 
enquanto prevencionista e avalie criticamen-
te se está contribuindo de fato. E que pense 
na possibilidade de adotar uma postura mais 
compreensiva com relação as reais causas 
dos acidentes e doenças do/no trabalho, para 
constatar que a empresa é que está por trás 
de praticamente todas elas. 

O TST precisa passar a utilizar ferramentas, 
como o levantamento dos custos diretos e indi -
retos dos acidentes, do custo com o au mento 
do FAP, do custo das medidas de controle, do 
impacto nos trabalhadores como seres huma-
nos, na produtividade, na imagem da empresa, 
nos custos com multas e indenizações, interdi-
ções ou embargos, etc. Para, com elas, cons-
truir toda uma argumentação e demonstrar à 

máximo disponibiliza EPIs e treinamentos, po-
dem concluir que se a empresa não faz a parte 
dela, não devem fazer a sua.

Outra situação que também impacta muito, 
tendo desta feita mais relação com a organi-
zação do trabalho do que com as condições 
de trabalho, é que em muitas situações, traba-
lhar com segurança parece implicar ter menor 
produtividade. O empregado percebe que se 
não cumprir com as solicitações da seguran-
ça do trabalho não perderá seu emprego, 
mas se não der conta da produtividade terá 
sua fonte de renda ameaçada. Poderá sentir 
as exigências da segurança do trabalho, co-
locando-os num conflito. Como os riscos de 
sofrerem acidente ou doença do trabalho são 
uma possibilidade e se não derem conta de 
seu trabalho, a perda do emprego é uma cer-
teza, qual situação do conflito será priorizada? 
E nós, prevencionistas, somos vistos como os 
causadores das situações de conflito, não só 
pelos empregados, mas por muitos gestores 
de empresas.

Então, enquanto as mudanças desejáveis e 
necessárias, não acontecem, temos que fa-
zer alguma coisa. E o que tenho sugerido e 
orientado é que o TST deve ser o educador 
sobre segurança do trabalho na empresa. 
Pois ninguém, em nenhum nível, tem in-
formação sobre prevenção de acidentes, o 
empresário e seus gestores, assim como os 
empregados também não o tem. Podemos 
montar um projeto, uma proposta – que, 
aliás, também desconheço algum curso que 
ensine a elaborá-los – com argumentos su-
ficientes, para esclarecer o que vem a ser 
Segurança no Trabalho, qual o papel do TST 
e quais os prejuízos e benefícios possíveis.

Concluindo, segurança do trabalho, deve ser 
hoje - para alcançar seu objetivo de promover 
a prevenção de acidentes e doenças do/no 
trabalho - vista e trabalhada muito mais como 
educação, planejamento e projetos do que 
a simples fiscalização do uso de EPIs e cum-
primento de NRs. Valorizando muito mais as 
relações interpessoais e a busca do que está 
além do aparente, do que o pseudotecnicismo 
de normas, equipamentos, medições, levanta-
mentos e legislação.   

“O TST precisa repensar sua 
atuação, para que seja real-
mente profissional e efetiva, 
de modo a propiciar a real 
preservação da integridade 

de empregados.” 
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gui esse decreto de 2009, e 
no inciso (6.1.A) que está em 

vermelho, menciona que a 
elaboração do PPRA - Progra-

ma de Prevenção de Riscos 
Ambientais, é, exclusiva-

mente, do engenheiro com 
especialização em Segurança 
do Trabalho, que o assinará. 

Isso é verdade?
Izaias Alexandre - Técnico em 

Segurança do Trabalho

Resp.: Nós sabemos que o PPRA - Progra-
ma de Prevenção de Riscos Ambientais, de 
acordo com a NR-9 no subitem 9.3.1.1. 
pode ser elaborado, além do Sesmt - Ser-
viço Especializado em Engenharia de Se-
gurança e em Medicina do Trabalho, por 
pessoa ou equipe de pessoas a critério do 
empregador, desde que sejam capacitadas 
para tal.

Também, de acordo com a norma, pode-
mos implementar, acompanhar e fazer 
a avaliação do PPRA, mas o Decreto Nº 
6.945, de 21 de agosto de 2009, que al-
tera o  Regulamento da Previdência Social, 
aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de 
maio de 1999 - assinado pelo Presidente da 
República, em seu Art. 1o § 6o, inciso I letra 
“a”, mudou essa regra e retirou o direito de 

elaborar o PPRA do Técnico em Seguran-
ça do Trabalho nas empresas que prestam 
serviços de Tecnologia da Informação - TI e 
de Tecnologia da Informação e Comunica-
ção - TIC, porém,  ainda não está em vigor, 
haja visto que deverá ser homologado pe-
las Superintendências Regionais do Traba-
lho, vinculadas ao Ministério do Trabalho e 
Emprego, e será colocado à disposição da 
fiscalização da Secretaria da Receita Fede-
ral do Brasil e do Ministério do Trabalho e 
Emprego.

Questões envolvendo a elaboração do 
PPRA são antigas e estão longe de aca-
bar. O SINTESP – Sindicato dos Técnicos de 
Segurança do Trabalho no Estado de São 
Paulo já tomou providências e oficiou o Pre-
sidente da República, para que reconsidere 
esse Decreto e modifique o Art. 1o § 6o, 
inciso I letras “a” e “b” por estar em desa-
cordo com a Legislação especifica de Saúde 
e Segurança do Trabalho. Juntamente com 
este ofício foi lançado um manifesto nacio-
nal com apoio de várias Centrais Sindicais, 
Sindicatos de Técnicos em Segurança do 
Trabalho filiados à Fenatest - Federação Na-
cional dos Técnicos de Segurança do Traba-
lho, e um abaixo assinado de profissionais 
para sensibilizar as autoridades sobre o im-
pacto negativo para a nossa categoria.
Wagner De Paula
Diretor Social SINTESP

  Não sou associado, mas gostaria de 
fazer o curso de Técnico de Segu-

rança do Trabalho. Como funciona? 
O desconto é só para sócio? Se for, 

qualquer pessoa que não seja da área 
pode se afiliar no sindicato para obter 

o desconto?
Wandrey Humberto da Paixão

Resp.: Quanto ao desconto em nossos cur-
sos, só sendo associado, pois caso contrá-
rio, qual seria a vantagem em associar-se, 
se o desconto fosse para todos? E outra, 
se você é TST o sindicato não é “de vocês” 
é seu também. Tanto é que mesmo quem 
não é associado tem direito o piso salarial, 
que anualmente o SINTESP batalha para 
atualizar.

O TST precisa passar a fortalecer sua re-
presentação, inclusive fazendo com que 
as empresas recolham sua contribuição ao 
SINTESP, que o representa e não ao sindi-
cato preponderante que, geralmente, nem 
sabe que o TST existe e tem piso inferior 
a R$ 1.000,00. Associar-se não deveria ser 
só para pagar com desconto, mas para for-
talecer sua representação, pois é ela quem 
briga por você. Sem ele, imagine como 
seria, se ficasse só a mercê das empresas?

Renê Cavalcanti
Diretoria de Desenvolvimento Profissional

A diretora do SINTESP, Sel-
ma Rossana, da Regio-

nal Guarulhos, e que também 
é diretora da Forca Sindical, 
participou do Seminário de Ni-
velamento e Configuração de 
Equipes Técnicas Sindicais na 
Questão de Seguridade Social 
para Organizações Sindicais, 
acontecido no período de 1 a 
11 de Junho de 2010, na Cida-

de de Montevideo, no Uruguai. 

O Seminário foi organizado pela CSA - Con-
federação Sindical de Trabalhadores e Traba-

lhadoras das Américas, em cooperação com 
o BPS Banco de Previsão Social do Governo 
do Uruguai. Compareceram ao seminário os 
representantes das Centrais Sindicais de nove 
paises: Uruguai, Brasil, Argentina, Paraguai, 
Chile, Venezuela, México, Equador e Honduras. 
A Forca Sindical indicou dois representantes 
brasileiros para a ocasião, Adão, do Sindicato 
dos Aposentados do Rio Grande do Sul; e Sel-
ma Rossana, do Sindicato dos Técnicos de Se-
gurança do Trabalho do Estado de São Paulo. 

Segundo Selma, o objetivo do seminário é 
contribuir para o fortalecimento das organi-
zações sindicais, para participar na formula-

ção de propostas a 
OIT - Organização 
Internacional do Tra-
balho para que, des-
ta forma, venham a 
melhorar e ampliar a 
cobertura do sistema 
de Seguridade Social, 
que incluem aspectos 
sobre saúde, educa-
ção, trabalho decente e segurança no traba-
lho. “Os sindicalistas participaram também de 
uma manifestação pública sobre negociação 
salarial realizada na principal avenida de 
Montevideo”, contou Selma.   

sintesp participa de encontro sobre 
        seguridade social no uruguai

Selma, do SINTESP, 
representou o Brasil 
no encontro volta-
do às organizações 
sindicaisre
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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 profissionais 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 profissionais 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 profissional 
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 profissão;

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

inScrição ASSociAtivA
( )  Empregado
( ) Aposentado

( ) Etudante
( ) Autônomo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Registro Profissional - SRT/MTE:

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

Solicito minha inscrição no quadro Associativo do SINTESP

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

...........................................................................................
A s s i n a t u r a




