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É de conhecimento geral que todo ano eleitoral 

destaca-se, abruptamente, o assédio político 

em todos os segmentos sociais. Lamentavelmen-

te é o único momento nas relações políticas em 

que os profi ssionais de segurança do trabalho são 

lembrados. E alguns, ainda de forma muito sutil, 

recordam que essa área de SST é importante do 

ponto de vista social e humanitário.

O que se percebe na prática é que, passada essa 

época, o setor prevencionista é tratado, exatamen-

te, como acontece, por exemplo, com a construção 

de esgoto. Sabemos que, historicamente, no jargão 

político, construir esgoto não dá voto; ao contrário 

de construir viaduto. A SST é tratada, exatamente 

como a construção de esgoto, ou seja, para quê 

gastar energia política se esse tema não represen-

ta impacto nas urnas?

Isso é um grande engano. Quem milita na área pre-

vencionista sabe, perfeitamente, que não adianta 

reivindicar salário, não adianta ter uma economia 

saudável, não adianta ter uma política de geração 

de renda se não tiver assegurado a qualidade de 

vida das pessoas. Nesse momento, vale a pena 

lembrar que o mundo prevencionista deve refl etir 

mais do que nunca sobre essa questão e anali-

sar profundamente as propostas dos candidatos. 

Lamentavelmente, o que percebemos é que esse 

mesmo político que vem dar “tapinha” nas costas 

dos prevencionistas, não se dá ao trabalho de pau-

tar no seu plano de trabalho, por exemplo,  uma 

proposta de valorização da CIPA.

Buscar voto do cipeiro e do TST todos querem. En-

tretanto, pautar SST como plano de trabalho é algo 

estranho na política. Já está na hora de mudar esse 

cenário. Percebe-se que esse tema não tem ocupa-

do pauta do governo executivo e muito menos do 

governo legislativo. Parte dessa culpa é nossa, os 

profi ssionais prevencionistas, pois não nos mobili-

zamos. Temos que questionar todos os candidatos 

para que eles direcionem um pouco o seu olhar 

para essas questões, afi nal, já aconteceram três mil 

mortes, 700 mil acidentes graves, além de que 15 

mil trabalhadores são dizimados por ano no mer-

cado de trabalho por mutilações ou por doenças 

que remetem a incapacidade defi nitiva. É uma 

guerra que acontece a cada ano no Brasil e que, la-

mentavelmente, a política não enxerga como algo 

agregador de votos. Precisamos, defi nitivamente, 

mudar esse cenário.  
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Curso introdutório de PPRA
                                     supera as expectativas 

O SINTESP realizou, no período de 12 a 
23 de julho, em sua sede, no centro 

de São Paulo, o curso introdutório de PPRA 
- Programa de Prevenção de Riscos Ambien-
tais. Essa iniciativa tem como ponto de par-
tida capacitar os profi ssionais Técnicos de 
Segurança do Trabalho a elaborar e/ou audi-
tar esse documento para o fi el cumprimento 
da legislação trabalhista (NR 9), bem como 
atender a expectativa normativa e previden-
ciária. Cerca de 200 pessoas contemplaram 
as explanações ao longo de todos os dias.

O curso foi desenvolvido para padronização 
da elaboração do documento PPRA, conforme 
afi rma Wagner Francisco De Paula, diretor do 
SINTESP e um dos palestrantes: “não existe 
na literatura nenhum documento informando 
como fazer esse programa, o que colabora 
para que seja elaborado da forma que mais 

convém para a 
situação. O Sin-
dicato achou por 
bem padronizar 
esse documento, 
visando a pre-
venção de aci-
dentes. É um do-
cumento básico 
da empresa para 
a prevenção de 
acidentes.”

O estreitamento 
do conteúdo é 
outro quesito 
apontado pelo 
diretor Francisco Thomé Filho. “Além do SIN-
TESP propiciar aos profi ssionais da área um 
conhecimento técnico a mais, visa também, 
de uma forma bastante técnica, estreitar de 
maneira ética e profi ssional um programa 
que permite a todos os profi ssionais fazer SST 
sob uma visão ética, profi ssional e além de 
tudo, preservando a integridade física do tra-
balhador”, destacou Thomé. 

A interação entre os participantes e os pales-
trantes foi notória ao longo das explanações. 
Questões corriqueiras sobre o documento 
eram respondidas e, com isso, a elucida-
ção às dúvidas freqüentes foi um marco do 

evento. “O curso 
foi importante, 
pois envolveu no 
debate os par-
ticipantes, que 
esclareceram as 
suas dúvidas e se 
surpreenderam 
pelos absurdos 
e equívocos que 
são cometidos na 
elaboração deste 
programa fun-
damental para o 

desenvolvimento das ações dos profi ssionais 
de SST”, afi rmou Rogério Jesus, diretor do 
SINTESP.

A unifi cação das formas de transmitir a infor-
mação é necessária, como afi rma o diretor 
Valdírio Guerra: “objetivo do curso é unifi car 
a linguagem de todos os diretores e, assim, 
repassá-lo de uma forma coesa e única para 
todos os associados”.

Segundo Tatiana Franco, TST da Amedial, a 
troca de informações com outros colegas 
é primordial para o aperfeiçoamento téc-
nico. “Eventos como esse, esclarecem mui-
tas dúvidas do dia a dia e a interação com 
outros profi ssionais é primordial para criar-
mos uma rede de troca de informações”, 
analisa Tatiana.

Aprender com os outros TST´S é o que espera 
Antonio Alexandre, aluno do Senac: “Esses 
cursos, além, de trazerem mais conhecimen-
tos é ótimo para o compartilhamento de 
informações. Como sou aluno estou sempre 
aprendendo com os outros profi ssionais e, 
assim, vejo como está o mercado de trabalho 
e suas exigências”, observa.   

Cu
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O curso contou com a 
participação de, aproxima-
damente, 200 pessoas, que 
buscaram a capacitação 
para elaborar o PPRA

A regional do SINTESP do 
Vale do Paraíba realizou, 

no dia 23 de julho, o III Encon-
tro sobre Segurança e Saúdo 
no Trabalho, no Senac, em São 
José dos Campos. Cerca de 
120 pessoas participaram do 
encontro e estavam divididos 
entre: Técnicos de Segurança 

do Trabalho, médicos do Trabalho, enfermei-
ros e estudantes do curso de TST. O valor do 
investimento foi estipulado em 2 kg de ali-
mentos não perecíveis, totalizando 240 kg de 
mantimentos que serão encaminhados para 
a entidade terapêutica “Há uma esperança”, 
localizada na cidade de Caçapava.

Para Jaci Pita, vice-presidente da Regio-
nal Vale do Paraíba, fi cou evidente que os 
participantes estavam empolgados com as 
apresentações. “Precisamos de mais even-

Vale do Paraíba recebeu III Encontro sobre
     Segurança e Saúde no Trabalho
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tos como esse, pois fi cou muito claro o entu-
siasmo dos presentes”, comentou.

Para completar o dia foram realizadas duas 
palestras. Mauro Yoshio Schiguematu, geren-
te Nacional de Vendas da Intrab, apresentou 
o tema “Saúde das mãos”. Logo após o co-
ffee break, Jorge Gimenez Berruezo, Técnico 
de Segurança do Trabalho, advogado e dire-
tor do SINTESP, ministrou o tema “Mudança 
de Legislação previdenciária e tarifação do 
seguro de acidentes de trabalho (SAT/ RAT/ 
NTEP E FAP)”. Pita comentou que o conte-
údo do que foi explanado atendeu comple-
tamente as expectativas. “As duas palestras 
foram muito bem estruturadas elucidando as 
dúvidas e a necessidade de quem esteve pre-
sente”, esclareceu o vice-presidente regional.

Para Andressa de Oliveira, TST e participante 
do evento, o encontro realizado no Senac, foi 

muito interessante. “A explicação sobre o FAP 
foi ótima, visto que foi exemplifi cado e trazido 
para a realidade, ao invés de se tratar somen-
te dos aspectos legais. A palestra da Intrab 
também foi muito interessante, pois tivemos 
contato com luvas que atendem a uma gama 
de atividades e, que a produção e venda, visa 
também, o aspecto ambiental. Além do mais, 
rever os conhecidos e amigos completou o 
dia”, declarou.

Logo após as explanações foram entregues 
os certifi cados a todos os participantes.  

Diretores do SINTESP 
ministrando os 
cursos

Grande públco acompanha evento
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Técnicos de Segurança do Trabalho de SP
        podem comemorar: SINTESP conquista o
   Prêmio Marca Brasil 2010
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J á está em vigor a lei 
14.186, que disciplina a desti-

nação fi nal, ambientalmente ade-
quada, das embalagens de óleos 
lubrifi cantes nos postos de com-
bustíveis. O projeto foi aprovado 
pela Assembleia Legislativa no dia 
16 de junho de 2010 e a lei publi-

cada no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo.

A lei aprovada demanda da preocupação 
com a preservação do meio ambiente e dos 
recursos naturais e uma busca pela minimiza-
ção dos impactos causados com a geração de 
resíduos. A implantação de um sistema de de-
volução, armazenagem, coleta, tratamento e 
destinação adequada de embalagens usadas 
de óleos lubrifi cantes é uma medida altamen-
te necessária no Estado de São Paulo. 

O governo regulamentará a lei no prazo de 
90 dias. Os fabricantes, importadores, distri-
buidores e revendedores de óleos lubrifi can-
tes terão o prazo de 180 dias para atender as 
exigências da legislação. 

De acordo com a lei, os usuários de óleos 

Lei regulamenta a destinação das embalagens de 
           óleos lubrificantes nos postos de combustíveis

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo
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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)

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

16 à 20/08/10
Aula teórica

21/08/2010 
Aula prátical

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 19h00 às 22h00.
Aula prática das 08h00 as 14h00

Sede

23 à 27/08/2010 CURSO FORMAÇÃO BÁSICA DE CONSULTORES EM ERGONOMIA MOD. I
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

21/08/2010 CURSO ELEMENTOS ESTRUTURAIS DO SISTEMA DE GESTÃO EM SAÚDE E SEGU-
RANÇA DO TRABALHO
OHSAS 18.001 - Sócio em dia R$ 150,00 – Demais R$ 300,00 - Público-Alvo: Técnico 
de Segurança e demais interessados – Carga horária 06h – das 09h00 às 18h00

Sede

30/08 à 03/09/2010 CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E ATUALIZAÇÃO PARA FORMAÇÃO DA BRIGADA 
DE INCENDIO
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

E V E N T O S  2 0 1 0
D A TA S T E M A L O C A L

26/Ago DEBATE TÉCNICO Sede

P ela quarta 
vez con-

secutiva, o SIN-
TESP está sendo 
reconhecido por 
ser a marca mais 

votada no Prêmio Marca Brasil 2010, como a 
melhor marca de Entidade, do setor de Saúde 
no Trabalho e Segurança no Trabalho, em pes-
quisa respondida por leitores da revista Cipa 
e SAUT.

O Prêmio Marca Brasil é organizado e promo-
vido pela Trio International Distinction – uma 
joint venture do Grupo Cipa e Tarcom Promo-
ções – e tem por objetivo identifi car e desta-
car, dentre os fornecedores de produtos e ser-

viços de vários setores da economia nacional, 
as marcas de empresas, que segundo a óptica 
de seus consumidores, têm o seu respeito e 
que por isso, anualmente, merecem ser home-
nageados através da premiação.

É importante salientar que o SINTESP concor-
reu a esse prêmio entre dezenas de institui-
ções prevencionstas e isso evidencia a forma 
objetiva e determinada com que o SINTESP 
vem tratando as questões de Segurança e 
Saúde do Trabalho, especialmente em relação 
aos seus associados.

Além disso, o SINTESP vem, cada vez mais, 
confi gurando como a instituição prevencio-
nista que mais realiza a difusão técnica e 

política nesta área no Estado de São Paulo, 
se posicionando entre os 50 sindicatos mais 
atuantes da base da Força Sindical e crescen-
do cerca de 800% em todos os indicadores 
nesta gestão. Essa realidade é o resultado do 
empenho e dedicação de sua diretoria.

Mesmo reconhecendo que ainda temos mui-
to para avançar nessas questões de atendi-
mento à nossa base, também temos muito 
que fazer, principalmente, em relação às po-
líticas conjunturais que dependem de outros 
segmentos. Devemos valorizar essa conquis-
ta, pois a mesma serve de estímulo para a 
categoria dos TST e reconhecimento da so-
ciedade para a importância de profi ssão e da 
representação profi ssional.    

lubrifi cantes, seus componentes e afi ns, de-
verão efetuar a devolução das embalagens 
vazias para os estabelecimentos comerciais 
em que foram adquiridos esses produtos. Os 
pontos de distribuição ou comercialização de 
óleos lubrifi cantes fi cam obrigados a aceitar 
a devolução das embalagens usadas, acon-
dicionando-as adequadamente, conforme as 
normas ambientais e de saúde pública, bem 
como com as recomendações dos fabricantes, 
importadores e distribuidores. A devolução 
pode ser intermediada por postos ou centros 
de recolhimento, desde que autorizados, licen-
ciados e fi scalizados pelo órgão competente. 

O artigo 2º estabelece que os fabricantes, 
importadores e distribuidores de óleos lu-
brifi cantes deverão disponibilizar, junto aos 
pontos de venda, unidades de recebimento 
de embalagens de óleos lubrifi cantes usadas, 
para posterior recolhimento. São obrigações 
deles coletar e dar a destinação fi nal adequa-
da às embalagens usadas, após a devolução 
pelos usuários. 

De acordo com a proposta aprovada, as em-
balagens usadas de óleos lubrifi cantes não 

poderão ser reutilizadas e nem destinadas 
a aterros sanitários ou descartadas direta 
ou indiretamente, sobre o solo, subsolo, nas 
águas interiores, nos sistemas de esgoto ou 
evacuação de águas residuais. Fica autorizada 
a reciclagem dessas embalagens, desde que 
realizada por meio de processo tecnológico 
com efi cácia ambiental comprovada e aprova-
da pelo órgão ambiental competente. 

O óleo lubrifi cante, seja automotivo ou in-
dustrial, é classifi cado como resíduo perigoso, 
mas ainda não há, em âmbito nacional, ne-
nhum tipo de legislação ou normatização que 
discipline o destino fi nal das embalagens usa-
das, apesar de seu potencial de causar danos 
à saúde e ao meio ambiente.

Iniciativas como esta e outras demonstra o 
quanto a Logística Reversa pós-consumo 
pode contribuir de maneira efi ciente e efi caz 
no processo produtivo X consumo e, assim, 
minimizar impactos e uso de recursos natu-
rais”, afi rma Valdizar Albuquerque, diretor do 
SINTESP e docente na disciplina de Logística 
Reversa do curso de Técnico em Logística do 
Centro Paula Souza (ETEC Cid Tiradentes).   

A questão da contaminação do solo 
e das águas subterrâneas tem sido 

objeto de grande preocupação nas três úl-
timas décadas em países industrializados, 
principalmente nos Estados Unidos e na 
Europa. Esse problema ambiental torna-
-se mais grave para centros urbanos in-
dustriais, como a Região Metropolitana de 
São Paulo.

O encaminhamento de soluções para essas 
áreas contaminadas por parte dos órgãos 
que possuem a atribuição de administrar os 
problemas ambientais, deve contemplar um 
conjunto de medidas que assegurem tanto o 
conhecimento de suas características e dos 
impactos por elas causados quanto da cria-

ção e aplicação de instrumentos necessários 
à tomada de decisão e às formas e níveis de 
intervenção mais adequados, sempre com o 
objetivo de minimizar os riscos à população 
e ao ambiente decorrentes da existência das 
mesmas.

A Cetesb, responsável pelas ações de con-
trole ambiental no Estado de São Paulo e, 
preocupada com o problema no âmbito 
do Estado, tem procurado organizar-se no 
sentido de dotar a instituição de estrutura 
que possibilite a sua efetiva atuação e en-
caminhamento de soluções para esse grave 
problema ambiental.

Considerando a existência da NR 25 – Re-

síduos Industriais é importante aos profi s-
sionais de Saúde e Segurança do Trabalho 
atentarem-se aos trabalhos, quais anda-
mentos os órgãos fi scalizadores estão reali-
zando frente aos resíduos e, possíveis con-
taminações. “Contudo, a gestão de Saúde 
e Segurança do Trabalho com o princípio 
da antecipação dos riscos citado na NR 09 
– Programa de Prevenção de Riscos Am-
bientais, faz com que o bom profi ssional, 
quando da concepção de uma nova planta 
industrial, pesquise se esta não se localiza 
em uma área contaminada”, informa Valdi-
zar Albuquerque, diretor do SINTESP.

Saiba mais sobre áreas contaminadas aces-
sando o site: www.cetesb.sp.gov.br  
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SINTESP e Fundacentro promovem a
comemoração pelo 38º aniversário do SESMT

público de 150 
pessoas foi um dos 
destaques na come-
moração alusiva ao 
38º aniversário de 

existência do SESMT - Serviços Especializados 
em Engenharia de Segurança e em Medicina 
do Trabalho, no dia 27 de julho, no auditório 
da Fundacentro - Fundação Jorge Duprat Fi-
gueiredo de Segurança e Medicina do Traba-
lho, em São Paulo. Todos os presentes foram 
convidados para participar do café da ma-
nhã, durante o qual foi cantado o tradicional 
parabéns com direito a bolo personalizado 
em homenagem aos profi ssionais que com-
põe o SESMT. 

Na segunda parte do evento comemorativo 
foram realizadas, no auditório da Fundacen-
tro, as homenagens especiais deste ano. Para 
compor a mesa de abertura, foram convida-
dos: Jorge Teixeira, assessor do Presidente 
da Fundacentro; Jófi lo Moreira Lima Jr., en-
genheiro do Trabalho e diretor técnico da 
Fundacentro; Álvaro Zocchio, técnico de Se-
gurança do Trabalho; Leonídio Ribeiro Filho, 
engenheiro de Segurança do Trabalho e pre-
sidente da Abraphiset - Associação Brasileira 

O

Es
pe
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dos Profi ssionais de Hi-
giene e Segurança do 
Trabalho; Mirella Ber-
tolli Passador, enfer-
meira do Trabalho que 
estava representando 
Cláudio Alves Porto, 
presidente do Coren-
-SP; Jorge da Rocha Gomes, 
médico do Trabalho; e Laércio Fernandes, pre-
sidente em exercício do SINTESP.

Todos os discursos fi zeram alusão ao his-
tórico do setor de Segurança e Saúde do 
Trabalho no Brasil, seus principais desafi os 
e conquistas. Teixeira, da Fundacentro, por 
exemplo, contou sua trajetória na área em 
35 anos de atuação como médico do Traba-
lho e o quanto acompanhou as evoluções e 
lutas dos profi ssionais para garantir a segu-
rança e saúde do trabalhador. “Sou docente 
na área deste os idos dos anos 70 e adianto, 
de antemão, que não devemos ter saudo-
sas lembranças em relação aos acidentes 
do trabalho. Não podemos fazer de 2010 o 
que aconteceu em 1970, quando o Brasil foi 
campeão mundial de futebol, mas também 
em acidentes do trabalho”, ressaltou. 

Texeira destacou que temos uma média de 
cinco mil mortes por acidente de trabalho no 
mundo por dia, o que representa 4% do PIB 
mundial. Porém, o Brasil, com todo o cresci-
mento dos últimos anos, mesmo com a che-
gada de novas máquinas, novos aparelhos, e 
de todo o determinismo tecnológico, a ques-
tão da proteção a saúde do trabalhador ainda 
não está como deveria. “Parte da Previdência 
está demonstrando que vale, mais ainda, re-
forçar o encontro de vocês hoje, pois tivemos, 
em 2008, um total de 748 mil casos de aci-
dente do trabalho e doenças relacionadas ao 
trabalho e 2.757 trabalhadores morreram em 
decorrência dos acidentes do trabalho. Esses 
números já dizem tudo sobre a importância 
dos atores do SESMT. Por isso, não podemos 
fi car a reboque da história e de países que 
estão olhando com bastante atenção a nossa 

economia, o nosso capital, mas, ao mesmo 
tempo, olhando para o principal patrimônio 
do empresário, que é o trabalhador”, decla-
rou Teixeira. 

Fernandes, presidente em exercício do SIN-
TESP, agradeceu as palavras de Teixeira e 
ao presidente da Fundacentro por, tradi-
cionalmente, e mais uma vez, ser a anfi triã 
do evento. “A Fundacentro é uma parceira 
importante e é muito satisfatório ouvirmos 
alguém falar da nossa causa com tanta pro-
priedade”, salientou. Fernandes ressaltou 
também o aumento da responsabilidade do 
SINTESP a cada aniversário do SESMT. 
“Hoje, estamos aqui, tradicionalmen-
te, num momento de comemoração e 
entendemos que o SESMT é o princi-
pal estimulador e motivador no am-
biente de trabalho para a promoção 
da saúde e segurança. Por isso, temos 
sempre ressaltado essa importância 
através desse reconhecimento”, in-
formou. 

O presidente em exercício lembrou 
ainda que o principal papel do SIN-
TESP tem sido trabalhar pela regula-
mentação do Conselho de Classe dos 
Técnicos de Segurança do Trabalho. 
“Essa é a nossa luta, pois essa ca-
tegoria é uma das que mais justifi ca a sua 
regulamentação. Contudo, o nosso compro-
misso, enquanto sindicato dos TSTs, não é só 
com a categoria, pois sabemos que a evo-
lução, a melhora e o fortalecimento dessa 
causa depende de todos os profi ssionais do 
SESMT, por isso quero agradecer a todos a 
parabenizá-los pelo nosso dia. Saímos daqui 
a cada dia, não só exercitando o nosso pa-
pel enquanto prevencionistas no ambiente 
de trabalho, mas também nos preocupando 
com o olhar extra ambiente do trabalho, 
acompanhando os acontecimento que vão, 
certamente, infl uenciar positivamente o nos-
so dia a dia e as nossas atividades como 
prevencionistas do SESMT”, observou.

O Engenheiro Jófi lo, da Fundacentro, citou 
em suas palavras, parafraseando o escritor 
Guimarães Rosa, que o difícil não é a saída 
e nem a chegada, mas a travessia, por isso, 

toda essa trajetória do SESMT mostra que já 
passamos por várias fases, e hoje estamos no 
momento da questão da gestão. Ele comen-
tou que existem vários fatos que mereciam 
uma refl exão sobre momento, e o SESMT 
pode ser defi nido em três pontos muitos cla-
ros: o primeiro é a questão ética; o segundo 
é o conhecimento claro da legislação e o 
terceiro ponto diz respeito ao papel funda-
mental da Fundacentro, que é a questão do 
conhecimento técnico. “Se tivermos esses três 
pontos estreitamente ligados, as coisas fl uem 
e conseguiremos a proposta de gestão que 
queremos”, destacou. 

Uma das características mais marcantes do 
evento são as homenagens oferecidas pelo 
SINTESP aos profi ssionais de destaque em 
cada uma das profi ssões que integram o 
SESMT. Este ano, na categoria Técnico de 
Segurança do Trabalho, Zocchio foi o ho-
menageado. “Todos gostam de receber um 
prêmio. Considero que é um reconhecimen-
to por tudo o que fi z na minha vida profi s-
sional. Afi nal, são 54 anos de experiência 
nesse segmento. Sinto-me muito gratifi ca-
do”, enalteceu Zocchio. Na oportunidade, 
Zocchio emocionou a todos anunciando que 
fará a doação de todos os seus livros para 
a biblioteca do SINTESP colaborando, assim, 
para disseminar o conhecimento e contribuir 
para a formação efetiva dos profi ssionais 
que atuam na área.

Para representar os Médicos do Trabalho, 
foi escolhido Jorge da Rocha Gomes. “O 

relacionamento que tenho com o SINTESP 
já vem de muito tempo, desde a época em 
que era supervisor da Fundacentro. E, para 
um profi ssional, assim como eu, que já está 
aposentado, essas homenagens são sempre 
bem vindas. É um reconhecimento pelo tra-
balho de toda uma vida. Fico  muito grato ao 
SINTESP pela homenagem”, afi rmou Gomes.

Mirella, que estava representando o presiden-
te do Coren-SP, também destacou a satisfa-
ção pelo reconhecimento do SINTESP. “Para 
nós, é muito importante receber essa home-
nagem, porque, principalmente para a área 

de Enfermagem, é o reconhecimento 
de que precisamos investir muito em 
promoção e prevenção de saúde. En-
tão, comemorar esse aniversário de 
promoção do SESMT é muito impor-
tante para começarmos a resgatar a 
cultura da prevenção. O SESMT precisa 
ser reformulado, mas o modelo que 
temos atualmente é muito importante, 
é o nosso alicerce, por isso temos que 
buscar a modifi cação, mas sempre le-
vando em conta a prevenção e promo-
ção da saúde”, informou. Ela ressaltou 
que o Sr. Cláudio Alves Porto se sentiu 
muito honrado pela homenagem e pa-
rabenizou o Sindicato por esta iniciati-
va tão importante.

Leonidio, da Abraphiset, após uma brilhan-
te explanação sobre o histórico da evolução 
da saúde e segurança do trabalho no Brasil, 
também expressou seu contentamento com 
a lembrança do SINTESP e destacou a impor-
tância das ações da entidade para valorizar os 
profi ssionais do SESMT. “Estou bem emocio-
nado em receber essa homenagem. Agradeço 
as oportunidades que tive ao longo desses 
anos e é por causa delas que, nós, profi ssio-
nais do SESMT, conseguimos chegar até aqui. 
Fico muito contente e agradeço”, declarou.

Logo após as explanações foi apresentada 
a palestra “As boas práticas de um SESMT 
comprometido com a prevenção”, ministrada 
pelo médico do Trabalho da empresa Aten-
to, Rodrigo Xavier de Camargo. No fi nal do 
evento foram entregues certifi cados de com-
parecimento para todos os participantes.   

Para celebrar mais uma data importante para os 
profi ssionais do SESMT, o SINTESP homenageou 
o TST Zocchio, o engenheiro Leonídio, o médico 
Dr. Jorge e a enfermeira Mirella, que representou 
o presidente do Coren-SP

A comemoração do dia do SESMT se tornou uma das 
marcas registradas do SINTESP

Mais uma vez os profi ssionais que 
compõem o SESMT prestigiaram o 
evento comemorativo realizado pelo 
SINTESP em parceria com a Fundacentro
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MTE publica norma
          sobre ponto eletrônicoG
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D entre as situações de violência no tra-
balho, o assédio moral pode ser enten-

dido como uma forma extrema de violência 
psicológica e  tem despertado grande preocu-
pação e interesse por parte de pesquisadores, 
profi ssionais da área da saúde e do direito, 
dos sindicatos, dos trabalhadores e de empre-
sas, tendo em vista a forma sutil com que se 
apresenta e suas graves consequências para 
os trabalhadores, o ambiente de trabalho 
e a sociedade. O Serviço de Ergonomia, da 
Coordenação de Saúde no Trabalho da Fun-
dacentro, por meio do projeto “Construindo 
novas práticas para o desenvolvimento de 
políticas públicas e do controle social na área 
da segurança e saúde do trabalhador” está 
promovendo o Seminário “Compreendendo 
o Assédio Moral no Ambiente de Trabalho”, 
que acontecerá dia 11 de agosto de 2010.

O seminário pretende colocar em discussão 
os vários conceitos sobre assédio moral no 

O Ministério do Trabalho e Emprego 
publicou, no dia 27 de julho, a Ins-

trução Normativa (IN) nº 85, de 26/07/10, 
que disciplina a fi scalização dos estabe-
lecimentos que utilizam o Sistema de 
Registro Eletrônico de Ponto - SREP, ins-
tituído pela Portaria MTE 1.510/2009, 
e que entra em vigor a partir de 26 de 
agosto. De acordo com a medida, deverá 
ser observado o critério de dupla visita em 
relação à obrigatoriedade do ponto ele-
trônico nas ações fi scais iniciadas até 25 
de novembro deste ano. Nesse período, 
se constatada alguma irregularidade, o 
Auditor-Fiscal fi xará prazo de 30 a 90 dias 
para a regularização, fi ndo o qual será 
lavrado auto de infração e comunicado o 
Ministério Público do Trabalho, caso a ir-
regularidade persista. A nova norma para 
o ponto eletrônico prevê que as empresas 
que optarem pelo sistema terão que subs-
tituir antigas máquinas por outras muni-
das de impressora e com capacidade de 
armazenar dados de entrada e saída de 
funcionários. Essas máquinas só podem 
ser fabricadas por empresas certifi cadas 
pelo Ministério do Trabalho. A portaria exi-
ge, entre outras coisas, que o sistema de 
ponto eletrônico armazene os dados, sem 
que eles possam ser apagados ou altera-
dos, e que ele tenha impressora de bobina 

de papel integrado. A IN estabelece que, 
na ação fi scal, o Auditor-Fiscal do Traba-
lho observará, dentre outros, os seguintes 
procedimentos:

- deverá verifi car a observância, pela empre-
sa investigada, do cumprimento dos requi-
sitos do SREP, apurando a regularidade dos 
atributos “jornada” e/ou “descanso” e seus 
impactos nos atributos “salário” e “FGTS”;
- deverá conferir o registro do modelo de 
REP utilizado pela empresa fi scalizada;

- deverá verifi car se o modelo do Programa 
de Tratamento de Registro de Ponto e os 
números de série dos REPs utilizados cor-
respondem às informações declaradas pelo 
empregador no Cadastro de Sistema de Re-
gistro Eletrônico de Ponto (CAREP);

- deverá colher informações dos emprega-
dos sobre o uso diário do sistema de con-
trole de jornada, dando-lhes orientações e 
dirimindo-lhes as dúvidas manifestadas;

- deverá dar especial atenção à verifi cação 
da regularidade dos bancos de horas (previ-
são e autorização em instrumento coletivo, 
critérios de compensação, prazo de validade 
e a quitação ou compensação das horas ex-
tras consignadas nos bancos).  

O Governo Federal fi xou instruções para 
o reconhecimento do tempo de serviço 

público exercido sob condições especiais que 
prejudiquem a saúde ou a integridade física 
pelos regimes próprios de previdência social 
para fi ns de concessão de aposentadoria es-
pecial, segundo a Instrução Normativa SPPS 
Nº 1, DE 22 DE JULHO DE 2010.

Governo define Aposentadoria
                 Especial para Servidores

A mesma estabelece instruções para o re-
conhecimento do tempo de serviço público 
exercido sob condições especiais que preju-
diquem a saúde ou a integridade física pelos 
regimes próprios de previdência social para 
fi ns de concessão de aposentadoria especial 
aos servidores públicos amparados por Man-
dado de Injunção           Fonte: DOU 27.07.2010

T odos os servidores municipais de São 
Miguel do Iguaçu, PR, deverão ser be-

nefi ciados pelo Programa de Prevenção de 
Acidentes e Qualidade no Trabalho adotado, 
de forma pioneira, pelo governo de São Mi-
guel do Iguaçu. O programa foi implantado 
no mês de março por solicitação da CIPA - 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
no Trabalho, cuja presidente é a servidora es-
tatutária, Lenir Moro Lumertz.

Segundo o prefeito Armando Polita: “esta-
mos dando andamento a nossa proposta de 
promover qualidade no trabalho por parte 
dos servidores. Para isso é necessário que o 
servidor tenha consciência da sua importân-
cia para o serviço público e disposto a defen-
der sua saúde ocupacional”, afi rma.

Suicídio é
reconhecido como 
acidente de
trabalho na França

CIPA promove palestras aos
                    servidores municipais no PR

A empresa vencedora da concorrência públi-
ca foi a Clínica Santa Luzia Saúde e Seguran-
ça Ocupacional Ltda., empresa com sede em 
Foz do Iguaçu e desde a sua contratação vem 
desenvolvendo atividades específi cas previstas 
na medicina do trabalho como: PPRA – Progra-
ma de Prevenção de Riscos Ambientais, PCM-
SO – Programa de Controle Médico e Saúde, 
PPP - Perfi l Profi ssional Previdenciário, LTCAT 
– Laudo Técnico das condições Ambientais de 
Trabalho, CAT – Comunicação de Acidente de 
Trabalho e SIPAT – Semana Interna de Preven-
ção de Acidentes de Trabalho.

A presidente da Comissão Interna de Preven-
ção de Acidentes de Trabalho junto aos servido-
res municipais salienta a importância de cada 
servidor estar consciente e se adaptar as nor-

mas estabelecidas pela Medicina do Trabalho.

Sob a supervisão da CIPA, os técnicos em segu-
rança do trabalho estão ministrando palestras 
de conscientização para grupos de servidores. 
Os temas abordam a Importância da Ginás-
tica Laboral, Ergonomia, Qualidade de Vida e 
postura funcional do servidor com objetivo de 
evitar LER, Tendinite e outras doenças.

Para o mês de setembro a CIPA e o Governo 
Municipal têm programado a realização da 
Primeira SIPAT. “A programação da SIPAT está 
sendo elaborada de forma a promover intera-
ção de todos os departamentos, com palestras, 
exposição de equipamentos de segurança, gi-
nástica e outras atividades votadas à saúde do 
servidor”, observa Lenir.      Fonte: Jornal O Farol

Assédio moral no trabalho é
     tema de seminário em São Paulo/SP

trabalho de forma a subsidiar regulamen-
tações a respeito e divulgar pesquisas rela-
cionadas ao assunto. Dentre as situações de 
violência no trabalho, o assédio moral pode 
ser entendido como uma forma extrema 
de violência psicológica e tem despertado 
grande preocupação e interesse por parte 
de pesquisadores, profi ssionais da área da 
saúde e do direito, dos sindicatos, dos tra-
balhadores e de empresas, tendo em vista 
a forma sutil com que se apresenta e suas 
graves consequências para os trabalhadores, 
o ambiente de trabalho e a sociedade.

Temáticas abordadas:
• Formas de assédio moral no ambiente 

de trabalho;
• Delimitação do conceito de assédio 

moral;
• Razões para existência de situações de 

assédio moral no ambiente de trabalho;
• Consequências individuais e organiza-

A France Telecom reconheceu como aci-
dente de trabalho o suicídio de um dos 

seus empregados, no ano passado. É o primei-
ro caso de suicídio nesta empresa reconhecido 
como consequência direta do trabalho.

A notícia chegou através de um porta-voz da 
empresa de telecomunicações, que confi rmou 
que a morte de um homem de 51 anos, por 
suicídio, na sua casa, em Marselha, no dia 
14 de Julho de 2009, foi declarada como aci-
dente de trabalho. Antes de cometer suicídio, 
escreveu uma carta, onde justifi cava a sua de-
cisão de pôr termo à vida devido ao “trabalho 
na France Telecom”.

A família o falecido irá receber a pensão cor-
respondente a casos de sobreviventes a uma 
morte provocada por causas laborais, acres-
centou a mesma fonte a agências internacio-
nais. 

A decisão foi tomada pelo novo director-ge-
ral,  Stéphane Richard, que assumiu o cargo 
no passado mês de março, com a intenção 
de resolver a crise de confi ança entre os tra-
balhadores causada 
pela onda de suicí-
dios na empresa.

Recorde-se que cer-
ca de 50 trabalhado-
res da France Tele-
com suicidaram-se 
desde 2008. Várias 
manifestações dão 
conta, deste então, 
de perseguição 
moral e psicológi-
ca dentro da ope-
radora.  

cionais do assédio moral;
• Mecanismos de intervenção e de pre-

venção.

O seminário será realizado no Auditório do 
CTN – SP, na Rua Capote Valente, 710, em 
São Paulo, das 13h30 às 17h30. Mais infor-
mações e inscrições: www.fundacentro.gov.
br  ou (11)3066-6132/6368.  
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       Mudanças no FAP beneficiam
                          empresas que previnem acidentes

E mpresas brasileiras dos mais diversos 
setores que não registrarem nenhum 

tipo de acidente terão alíquotas do Seguro 
Acidente (de 1%, 2% ou 3%) reduzidas 
pela metade a partir de 1º de setembro des-
te ano. A medida, que benefi ciará - pelos nú-
meros atuais - cerca de 350 mil empresas, é 
uma das principais alterações na metodolo-
gia do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), 
aprovadas pelo CNPS - Conselho Nacional 
de Previdência Social.

Criado com o objetivo de incentivar a melhoria 
das condições de trabalho e da saúde do traba-
lhador, o fator serve para calcular as alíquotas 
da tarifação individual relativas ao Seguro Aci-
dente de Trabalho (SAT) de 952.561 empresas. 
Após a sua aplicação, as que têm maior aciden-
talidade têm tarifas maiores e empresas com 
menor acidentalidade têm alíquotas menores.

Outra modifi cação faz dobrar a alíquota do 
Seguro Acidente da empresa que não apre-
sentar notifi cação de acidente ou doença 

de trabalho, comprovado a partir de fi sca-
lização. Essa mudança tem o objetivo de 
combater a subnotifi cação de acidentes ou 
doenças do trabalho.

“O aperfeiçoamento da metodologia do FAP 
é prova inequívoca de que o diálogo social 
qualifi cado é necessário para avançarmos 
na construção de políticas públicas com o 
objetivo de benefi ciar toda a sociedade”, 
afi rmou Carlos Eduardo Gabas, ministro da 
Previdência Social. Ele destaca que a inten-
ção do governo é continuar trabalhando na 
defi nição e aprimoramento de políticas e 
ações para proteger e estimular o trabalha-
dor e o “bom empregador”, que não mede 
esforços para tornar o ambiente de trabalho 
mais seguro e saudável.

Outras duas modifi cações importantes foram 
aprovadas para entrar em vigor em 2011. A 
primeira aumenta a bonifi cação das empre-
sas que registram acidentalidade menor. A se-
gunda possibilita uma melhor distribuição do 

O “2º Prêmio Reabilitação Profi ssional” 
é uma iniciativa inédita do Centro 

Brasileiro de Segurança e Saúde Industrial, 
com apoio institucional do Ministério da 
Previdência Social, Ministério da Saúde, Mi-
nistério do Trabalho e Emprego e Fundacen-
tro. A iniciativa conta também com o apoio 
da Confederação Nacional da Indústria, o 
Serviço Social da Indústria e a Associação 
Brasileira de Recursos Humanos, entre ou-
tras instituições. 

Esse Prêmio tem como objetivo reconhecer 
as ações na área de acessibilidade e inclu-
são social, atendendo a uma demanda das 
empresas e profi ssionais. A incapacidade 
para o trabalho vem se tornando o maior 

         Estão abertas as inscrições para o
                   2º Prêmio Reabilitação Profissional

problema social dos países industrializados, 
resultando em aumento dos gastos com 
programas de atenção a doença e à incapa-
cidade e declínio das taxas de participação 
da força de trabalho. 

O German Social Accident Insurance – 
DGUV, (Seguro Social Alemão de Acidentes 
do Trabalho, correspondente ao nosso INSS), 
entidade reconhecida mundialmente, com 
125 anos de experiência em reabilitação fí-
sica e profi ssional, apoia esse evento e ajuda 
na sua divulgação internacional. A diretoria 

FAP entre as empresas com o mesmo número 
de acidentes.

O Conselho também determinou que as em-
presas que não declararem corretamente as 
informações necessárias para o cálculo do FAP 
terão, em 2011, a alíquota arbitrada em 1,0. 
Caso persista a insufi ciência de informações 
no processamento anual seguinte para o cál-
culo, será atribuído o FAP de 1,5. Persistindo 
ainda o problema, o FAP do ano subseqüente 
será igual a 2,0. Esse é um mecanismo para 
coibir práticas irregulares no preenchimento 
eletrônico da GFIP por algumas empresas.

As novas regras do FAP para 2011 manterão 
o desconto de 25% para as empresas com 
aumento na alíquota de contribuição (malus), 
como incentivo para investirem em sistemas e 
equipamentos que previnam acidentes e pro-
tejam os trabalhadores. Entretanto, empresas 
que apresentarem registros de óbito ou inva-
lidez permanente – excetuando acidentes de 
trajeto – não farão jus ao desconto.   

da DGUV estará presente à pre-
miação, que reunirá empresá-
rios e profi ssionais de todo país. 

O prêmio não tem fi ns lucra-
tivos, nem requer taxa de ins-
crição, possibilitando que um 
maior número de trabalhos 
concorra. A inscrição deverá ser 
realizada até o dia 31/8/2010. A 
inscrição pode ser feita no link: 
http://www.proreabilitacao.
com.br/?p=pag_frame    
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U ma das grandes dis-
cussões que circunda 

o universo prevencionista é a 
relação entre risco e perigo. 
Existem, no meio acadêmico, 

muitas defi nições e pressupostos para serem 
levados em conta. O SINTESP vem participan-
do da elaboração da Norma de Sistema de 
Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho – 
SGSST, na Comissão de Estudos Especiais Nº 
109 da ABNT, com os diretores Jorge Gimenez, 
Milton Perez e Wagner Francisco De Paula.

Durante as discussões, principalmente quan-
do a norma foi exposta à consulta pública, 
houve uma divergência de entendimento en-
tre o conceito de RISCO e PERIGO, pelos par-
ticipantes das diversas classes profi ssionais, 
representantes de empresas e do governo. 

Para ajudar na compreensão dos fatos, o 
SINTESP realizou uma pesquisa com alguns 
associados e diretores para encontrar um 

denominador comum nessas duas defi ni-
ções. Veja mais abaixo algumas das respos-
tas selecionadas.

“Como a norma se refere ao nome Gestão de 
Segurança, o TST trabalha fazendo a preven-
ção de risco. Após a enquête realizada pelo 
SINTESP chegou-se a conclusão de que deveria 
ser mantido o termo ‘Risco’ no item 3 ‘Termos 
e Defi nições’”, conclui o diretor De Paula.  

Por Rodrigo Cezzaretti
jornalista

“Risco é a probabilidade de ocorrência de um determinado evento, 
aleatório, que muitas vezes independe da vontade humana. Corremos 
o risco, ao sair de casa, um raio pode cair sobre a nossa cabeça, nem 
por isso deixaremos de sair de casa. O risco pode ser classifi cado em 
pequeno, médio, grande. O risco de o raio cair sobre a cabeça é pe-
queno, mas há. O risco de um avião cair sobre a cabeça, também é 
pequeno. E assim por diante, o risco pode existir, mas deve ser defi nido 
a classifi cação do risco.

Perigo é uma situação de ameaça, fonte ou situação que pode causar 
dano. Ex: Caso tenha que entrar em uma cabine elétrica em que as 
fi ações estejam desencapadas e a energia ligada, então, isso é perigo, 
pois há uma situação de ameaça e não há meios de conter o perigo. 
Agora, se eu entro numa cabine elétrica com as fi ações encapadas-
-protegidas, eu  não corro perigo, e sim o risco. Perigo é defi nido pelo 
potencial do dano. Perigo é como entrar numa jaula com um leão com 
fome. Risco é eu fi car do lado de fora da jaula vendo o leão.” 

Alexsandra Antonina Ribeiro Scanavino
Técnica de Segurança do Trabalho

U ma das grandes dis-
cussões que circunda 

o universo prevencionista é a 
relação entre risco e perigo. 
Existem, no meio acadêmico, 

muitas defi nições e pressupostos para serem 
levados em conta. O SINTESP vem participan-
do da elaboração da Norma de Sistema de 
Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho – 
SGSST, na Comissão de Estudos Especiais Nº 
109 da ABNT, com os diretores Jorge Gimenez, 
Milton Perez e Wagner Francisco De Paula.

ma das grandes dis-
cussões que circunda 

o universo prevencionista é a 
relação entre risco e perigo. 
Existem, no meio acadêmico, 

muitas defi nições e pressupostos para serem 
levados em conta. O SINTESP vem participan-
do da elaboração da Norma de Sistema de 
Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho – 
SGSST, na Comissão de Estudos Especiais Nº 
109 da ABNT, com os diretores Jorge Gimenez, 
Milton Perez e Wagner Francisco De Paula.

Definição de Risco x Perigo
                        é discutida pelo SINTESP
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“Mesmo no dicionário para as palavras 

Risco e Perigo terem concordância entre si, 

minha opinião é que no Brasil somos Pre-

vencionistas de Riscos. Meus argumentos 

são simplesmente que no risco trabalha-

mos com probabilidade de acontecer ou 

não o acidente, já no perigo, temos que ter 

a certeza de que o acidente irá acontecer. 

Somos ensinados a eliminar ou diminuir o 

risco desde sua origem, mesmo que este 

não gere o perigo imediato ao trabalhador. 

Um exemplo para citar é: Andar de avião é 

perigoso? Vamos dizer que sim.

Então qual o risco? A probabilidade de um 

avião cair é baixa, mas a consequência de 

uma ocorrência como esta é grave.

O importante é entendermos que apesar de 

um fato nunca ter acontecido, ou seja, sua 

probabilidade ser baixa, temos que consi-

derar sua consequência (impacto), pois essa 

leitura nos mostra qual a prioridade que de-

vemos ter e as ações preventivas que deve-

mos adotar.” 

Deyve Rogério Sabion

Técnico em Segurança do Trabalho

“Nós fazemos prevenção do risco e não do perigo. Na questão do risco e do perigo há uma distância que, em minha opinião, é longa.  Em palavras simples: O risco existe em todo local, até quando cami-nhamos na rua, jogamos bola, etc... (é generalizado). O perigo pratica-mente é localizado e eminente (ex: alta tensão - perigo de explosão),”

Vanderlei Martins
Técnico em Segurança do Trabalho
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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

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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se há necessidade de reci-
clagem para operadores de 

empilhadeira e qual o tempo 
de validade do curso e

da reciclagem.” 
José Carlos Freitas Ferreira

Técnico de Segurança
do Trabalho.

Resp.: Tudo o que temos em le-
gislação de SST, que contempla-
ria a operação de empilhadeiras, 
que nem é explícito para este 

equipamento, está nos itens 11.1.5, .6 
e .6.1 e 18.14.2. Nos quais não consta 
nenhuma das informações que solicita. 
Inclusive nem cita a necessidade de curso. 
A única informação sobre alguma perio-
dicidade é quanto ao cartão de identifi ca-
ção que tem validade de 1 (um) ano que, 
para renovação, o empregado “...deverá 
passar por exame de saúde completo...”. 
Portanto, você, como um TST bem infor-
mado, não tem estas informações, por-
que elas não existem.
Renê Cavalcanti - Diretoria de Desenvolvi-
mento - Profi ssional do SINTESP

  “Somos alunas do curso TST e 
estaremos apresentando um trabalho 
sobre Estatísticas, por isso gostaríamos 

de verifi car com V.Sas. se podemos 
contar com a colaboração para o bom 

desenvolvimento de nosso traba-
lho. (...) Estamos efetuando algumas 
pesquisas para agregar valor a nossa 

      Trabalhador contará com mais rapidez na
                                    revisão do auxílio-acidente

S egundo notícia divulgada no Informati-
vo Viaseg, a revisão e a concessão do 

auxílio-acidente podem fi car mais rápidas. 
Isso porque, nos últimos meses, o STJ - Su-
perior Tribunal de Justiça, julgou uma série 
de ações previdenciárias por meio de recur-
so repetitivo. Ou seja, todas as questões que 
chegarem ao tribunal sobre o mesmo assun-
to serão julgadas da mesma forma, com um 

entendimento consolidado. Assim, a decisão 
sai com mais rapidez, benefi ciando quem já 
entrou com uma ação na Justiça.

A revisão do auxílio-acidente para aqueles 
que começaram a receber o benefício até 
abril de 1995, por exemplo, já foi julgada 
por meio de recurso repetitivo.
Tem direito ao reajuste quem teve o valor 

do auxílio concedido, antes de 1995, me-
nor do que 50% do salário de benefício 
(média das 80% maiores contribuições 
desde 1994). A revisão pode chegar a 67% 
(leia mais ao lado).

Além do reajuste, o segurado poderá receber 
atrasados - valores não pagos pelo INSS nos 
últimos cinco anos - de até R$ 29.250.    

apresentação, gostaríamos, se possível, 
que vocês nos ajudassem com os se-

guintes aspectos: Índice de crescimen-
to de profi ssionais dos ultimos anos; 

Índice de acidentes; Índice de maiores 
acidentes - ramo de atividade e causa, 

entre outros.” 
Assunção Alves e Marilia Moura Pereira

Resp.: Como não são todos os TST que 
se fi liam ao SINTESP, não temos como 
ter a informação sobre crescimento pro-
fi ssional, só teremos quando tivermos 
nosso Conselho Profi ssional. Por enquan-
to, quem tem esta informação, é o MTE. 
Quanto as demais informação, vocês 
conseguirão junto ao INSS e MTE.
Renê Cavalcanti - Diretoria de Desenvolvi-
mento - Profi ssional do SINTESP

  “Gostaria de saber se posso minis-
trar um treinamento sobre cadeira 

suspensa, capacitando os funcionários 
da nossa empresa. Creio que possuin-

do profi ciência sobre o tema posso 
ministrar sem problemas? Ou devo ter 
um curso especifi co para ministrar este 

treinamento? Na NR-18 não encon-
trei qualquer procedimento que eu 

não possa ministrar e capacitar nossos 
funcionários.” 

Eder Roberto Fontana
Técnico de Segurança do Trabalho

 
Resp.: Não há regulamentação a respei-
to, dizendo quem pode ou não. Se sua 
empresa julgar que você é capacitado 

para tal. O importante é fazer a Preven-
ção, mas não podemos perder o foco de 
nosso trabalho, conforme NR-4.1 e Por-
taria 3275, de modo que alguém que en-
tende daria o treinamento sobre a opera-
ção da cadeira e, você, sobre a segurança 
na operação da cadeira suspensa.
Renê Cavalcanti - Diretoria de Desenvolvi-
mento - Profi ssional do SINTESP

  “Tenho interesse em fazer o curso 
de Segurança do Trabalho e esclarecer 
a partir de quantos funcionários uma 

empresa deve contar com os préstimos 
de um TST? Todos os TSTs de SP rece-

bem piso de R$ 2.015,20/mês?”
Alexandre Luis Cardozo

Resp.: Depende do grau de risco da ativi-
dade da empresa, para saber a partir de 
quantos empregados precisa, obrigatoria-
mente, contratar um TST, mas, indepen-
dente do número de empregados, todas 
empresas tem uma série de obrigações 
quanto a saúde do trabalhador, que ne-
cessitariam da assessoria de um TST, para 
poder cumprir, como CIPA, PPRA, etc.
Quanto a receber o piso, a rigor todo 
TST no Estado, deveria receber, no míni-
mo, este valor, mas algumas - que são a 
minoria -, não assinam a convenção do 
SINTESP e, outras, mesmo assinando, não 
cumprem, principalmente no interior, mas 
estas últimas, podem ser acionadas para 
cumprirem esta exigência.
Renê Cavalcanti - Diretoria de Desenvolvi-
mento - Profi ssional do SINTESP




