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A creditamos que qualquer profissional que se pre-
ze deve esperar que: “hoje seja melhor do que 

ontem, amanhã melhor do que hoje”.

Nas organizações, a gestão de pessoas pode ser con-
siderada como um dos fatores determinantes para 
enfrentarem os desafios de um mundo extremamente 
competitivo e recheado de mudanças e, como disse há 
muito tempo, Febvre (1878-1956) “um fato é certo: 
viver, para nós e para nossos filhos, será amanhã, e 
mesmo hoje, adaptar-se a um mundo perpetuamente 
instável”.

E esta instabilidade metamórfica social, econômica e, 
agora, mais do que nunca tecnológica, faz com que 
viesse a pensar sobre o que poderia ser feito para que 
consigamos nossos espaços e, então, primeiro me vem 
à mente de que, se fizermos a mesma coisa que todos 
fazem, no mínimo, o lugar que chegaremos é o mesmo 
que todo mundo alcança.

Logo, devemos fazer algo diferente e, neste contexto, 
acreditamos que o trabalhador precisa adotar, em sua 
vida profissional, instrumentos de melhoria contínua, 
identificar seus pontos fracos e pontos fortes, gerenciar 
sua utilidade no mercado de trabalho, qual o retorno 
deste à sua mão de obra, valorar seu currículo atra-
vés de uma auditoria interna de qualidade, para depois 
submeter à uma auditoria externa que são os proces-
sos seletivos.

Isto porque devemos encarar as realidades e, por isso, 
não nos permite, em nossas funções prevencionistas, 
nos depararmos com a inusitada situação de não saber 
o que fazer, como fazer e ou a quem recorrer, sendo 
que de nossos saberes, comprometimentos e dedica-

ção, depende a saúde e a segurança de trabalhadores 
pais de famílias e ou aqueles que prezam por constituir 
uma.

Marc Bloch (1886-1944), em seu clássico Apologia da 
História, nos lembrou: “a incompreensão do passado 
nasce, em última instância, da ignorância do presente”. 
Logo, a ignorância do presente faz com que o futuro 
profissional seja incerto para aqueles que não acom-
panham e ou participam dos processos metamórficos 
existentes, constantes e inevitáveis.

Saber disto e participar é preciso para o controle social 
e o futuro de uma determinada categoria. Poucas épo-
cas o trabalhador tivera tantas ferramentas à mão para 
participação social e organizada, a saber: carta, e-mail, 
blog, web site, redes sociais, telefone, presencialmente, 
bem como poucas épocas tiveram tamanha omissão.

Neste processo de melhoria contínua profissional, 
inicia-se com a capacitação, diferente de habilitação e 
finaliza-se com identidade profissional. E a ausência de 
identidade profissional é o que faz com que sejamos 
omissos, afinal porque lutar por algo que não quero 
para mim? Digo isto porque é freqüente trabalhadores 
utilizarem-se da profissão de Técnico de Segurança do 
Trabalho e piso salarial como ponte para outra profis-
são e, cabe a nós, que realmente somos, construir o 
futuro e um futuro promissor.  

Valdizar Albuquerque
Técnico de Segurança do Trabalho;

Tecnólogo em Gestão Ambiental;
diretor do SINTESP; diretor Regional

Sudeste da Fenatest e membro da CNT NR 06 do MTE
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do SINTESP; Kátia Cheli Kanasawa, coor-
denadora do Cerest de Diadema; Gustavo 
Morette Fernandes, representando o De-
partamento de Soluções para Saúde Ocupa-
cional da 3M; Aníbal Borges Jr., engenheiro 
de Segurança do Trabalho representando o 
SESMT de Diadema; e Odair Cabrera, que re-
presentou a Empresa de Transporte Coletivo 
de Diadema – ETCD.   

sintesp participou do 10º encimesp, evento organizado  
        pelo sindicato dos metalúrgicos de são paulo e mogi

O Sintesp tem a premissa de apoiar e co-
-promover diversos eventos no Estado 

voltados à Saúde e Segurança do Trabalha-
dor, com o objetivo de capacitar e informar 
os profissionais de SST, em especial os Técni-
cos de Segurança do Trabalho. Essa tem sido 
uma marca constante da entidade e, com 
isso, muitos profissionais têm aproveitado a 
oportunidade para se qualificar e apresentar 
um diferencial no mercado de trabalho.

Este mês de setembro não foi diferente. O SIN-
TESP apoiou o 10º ENCIMESP – Encontro de 
Cipeiros Metalúrgicos de São Paulo e Mogi, re-
alizado pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São 
Paulo e Mogi, ocorrido no dia 10 de setembro, 
no Palácio do Trabalhador, situado à Rua Galvão 
Bueno, 782, Liberdade, SP, das 09h00 às 17h00, 
apresentando o tema “MÁQUINA: PARA PRO-
DUZIR, NÃO PARA ACIDENTAR!”.

O ENCIMESP tornou-se uma tradição entre tra-
balhadores metalúrgicos, sindicalistas, técnicos 
e todos aqueles que, de uma forma ou outra, 
participam da segurança e saúde do trabalhador. 

Segundo Adonai Ribeiro, diretor do SINTESP, o 
evento foi um sucesso. “O interesse dos partici-
pantes, representados por cipeiros metalúrgicos 
e grande número de Técnicos de Segurança do 
Trabalho que atuam na Metalurgia, mostrou 
que o tema ‘segurança em máquinas e equi-

N o dia 10 de setembro 
de 2010, a Regional 

SINTESP ABC, promoveu no 
horário das 08h00 às 17h00, 
na Câmara Municipal de 
Diadema, em Diadema, SP, o 
Workshop Proteção Respira-
tória e Auditiva, o qual contou 
com palestras que abordaram 
vários assuntos ligados a saú-

de do trabalhador, como os efeitos nocivos 
a saúde humana e as recomendações de 
como prevenir algumas doenças relaciona-
das ao trabalho.

O evento, que contou com o apoio da Pre-
feitura Municipal de Diadema, bem como 
de outros órgãos em nível regional ligados 
ao assunto, como o Cerest - Centro de Refe-
rência a Saúde do Trabalhador do Município 
de Diadema; o SESMT - Serviço de Enge-
nharia e Medicina do Trabalho de Diadema; 
a Empresa de Transportes Coletivos de Dia-

regional sintesp aBc promoveu
 workshop sobre proteção respiratória e auditiva

dema – ETCD; e vários Sindicatos de repre-
sentação da Região.

Segundo Luiz Carlos Crispim, diretor do Sin-
dicato dos Técnicos de Segurança do Traba-
lho da Região do ABCD, a participação dos 
profissionais ligados ao setor superou a 
expectativa dos organizadores do evento 
em termos de público, uma vez que esti-
veram presentes, aproximadamente, 180 
profissionais entre Engenheiros e Técnicos 
de Segurança do Trabalho, Enfermeiros do 
Trabalho, Cipeiros, Assistentes Sociais, além 
de outros profissionais ligados ao setor.

Também estiveram presentes no evento 
Armando Henrique, presidente licenciado 
do Sindicato dos Técnicos de Segurança do 
Trabalho do Estado de São Paulo; Sebastião 
Ferreira, diretor do SINTESP; José Oliveira 
Veras Filho, vice-presidente Regional ABCD 
– SINTESP; José Ferreira do Nascimento, 
diretor Regional ABCD e demais diretores 

pamentos’ é merecedor de destaque entre os 
metalúrgicos”, ressaltou Adonai. Conforme ele, 
por outro lado, ficou evidenciada a expectativa 
dos trabalhadores e técnicos em relação à nova 
NR 12. “O movimento sindical tem papel impor-
tante na divulgação dos futuros conceitos que 
deverão surgir e a questão da proteção em má-
quinas, deverá estar presente nas discussões de 
inúmeras categorias”, avaliou.

Cerca de 250 trabalhadores cipeiros estiveram 
presentes e participaram de duas palestras com 
especialistas em segurança do trabalho: os con-
sultores técnicos, engenheiros Carlos Augusto 

Lopes e Sidney Esteves Peinado, ambos repre-
sentantes da CPN-IM (Comissão Permanente 
de Negociação da Indústria Metalúrgica), res-
pectivamente pela bancada dos trabalhadores 
(Força Sindical) e bancada patronal (Siamfesp), 
que falaram sobre a questão da segurança em 
máquinas, principalmente os conceitos e espe-
cificações de prensas e similares, a gestão dos 
programas de prevenção em máquinas, além de 
abordarem enfoques sobre a Convenção Cole-
tiva de Proteção ao Trabalho de Prensas e Simi-
lares e de Injetoras de Plástico, a importância 
do cipeiro estar sempre atento às condições de 
trabalho na fábrica, entre outras questões.  

Abertura: Da esq. para dir. os diretores Luisinho (do DSST), Leninha, Valdir, Elza, presidente 
Miguel (falando ao público), deputado federal Paulinho, diretor Pereira e Adonai

Palestrante engº. Sidnei Peinado 
fazendo sua exposição

Acima: Palestrante 
engº. Carlos 
Augusto Lopes 
durante sua 
exposição
Abaixo: Diretor 
Luis Carlos de 
Oliveira,o Luisinho, 
responsável pelo 
DSST do Sindicato 
falando aos 
participantes

A participação de mais de 180 profissionais 
ligados ao setor de SST superou as expecta-
tivas dos organizadores do evento
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fimai terá a operação de uma  estação de 
                  reciclagem pelo segundo ano consecutivo 
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18 à  
22/out

CuRSo PPRA CoM ênFASE PARA o PPP
Sócio em dia R$ 150,00 - Demais R$ 300,00
Público-alvo: Técnico de Segurança e demais 
interessados - Carga horária 15h - das 19h00 
às 22h00

Sede

23/out CuRSo FAP/nTEP/PPPWEb
Sócio em dia R$ 150,00 - Demais R$ 300,00
Público-alvo: Técnico de Segurança e demais 
interessados - Carga horária 8h - das 09h00 às 
18h00

Sede

26 à  
28/out

(diurno)

CuRSo PPRS - PRogRAMA DE PREVEnção 
DE RiSCoS EM PREnSAS E SiMiLARES
Sócio em dia R$ 200,00 - Demais R$ 400,00
Público-alvo: Profissionais de segurança, de 
Engenharia, manutenção, produção, processos, 
planejamento, suprimentos, dentro da hierar-
quia organizacional de cada empresas 
Carga horária 20h - das 08h00 às 17h00

Sede

25 à  
29/out

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 19h00 
às 22h00

Sede

25 à  
29/out

(diurno)

CuRSo nR 33 – ESPAço ConFinADoS (Su-
PERViSoR)
Sócio em dia R$ 600,00 - Demais R$ 1.200,00
Público-alvo: Técnico de Segurança e demais 
interessados - Carga horária 40h - das 09h00 
às 18h00

Sede

A FIMAI – Feira Internacional de Meio Am-
biente Industrial e Sustentabilidade, terá, 

pelo segundo ano consecutivo, a operação de 
uma estação de reciclagem, que será coman-
dada por uma Cooperativa de Catadores asso-
ciada ao Cempre – Compromisso Empresarial 
para a Reciclagem, que fará o processo de tria-
gem, operação de prensa e encaminhamento 

do material, além de ser responsável por reali-
zar a gestão dos resíduos gerados durante os 
três dias de seminários e feira. Todo o material 
arrecadado será doado para a Cooperativa.

Com a divulgação desse trabalho, os orga-
nizadores esperam reforçar ainda mais a 
posição de destaque e referência do Brasil 

no cenário internacional de gestão de resí-
duos – que este ano teve a Política Nacio-
nal de Resíduos Sólidos sancionada.

A XII FIMAI acontecerá entre os dias 9, 10 e 
11 de novembro de 2010, no Pavilhão Azul 
do Expo Center Norte. Mais informações no 
site: www.fimai.com.br.  

C erca de 10% do PIB - Pro-
duto Interno Bruto brasileiro 

dependem de recursos fornecidos 
diretamente pelo meio-ambiente, 
como nutrientes do solo e água. 
A informação está no estudo “A 
Economia dos Ecossistemas e da 
Biodiversidade” (Teeb, na sigla 

em inglês), vinculado ao Pnuma - Programa 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente, 
que será divulgado, na íntegra, em outubro 
de 2010, na Conferência das Partes sobre 
Biodiversidade (COP-10), em Nagoya, no 
Japão. Mais dois países também foram 
analisados no levantamento. A Índia tem 
dependência de 16% de recursos do ecos-
sistema, e a Indonésia, 21%.

A informação foi veiculada no site da 
Agência Brasil e, segundo consta no estu-
do, a intenção é de mostrar a importância 

estudo diz que 10% do piB brasileiro
                dependem de recursos do meio ambiente

da preservação do meio ambiente na eco-
nomia dos países. “Apesar da boa vontade 
e da legislação, continuamos a destruir a 
biodiversidade, porque não olhamos para 
os benefícios da conservação em termos 
econômicos. Aquilo que está na natureza 
não é dado valor econômico”, afirmou o 
economista indiano Pavan Sukhdev, coor-
denador da pesquisa, em evento realizado 
dia 14 de setembro de 2010, em São Paulo.

Os dados da pesquisa mostram que a pre-
servação do meio ambiente pode significar 
crescimento econômico. Segundo Pavan, 
a economia ligada às “questões verdes” 
está passando por um forte crescimento. 
Os “empregos verdes”, relacionados à pre-
servação, terão um incremento, de acordo 
com o economista, de cerca de 20 milhões 
de vagas nos próximos anos. O estudo es-
tima que, em 2020, os produtos agrícolas 

certificados terão um mercado de US$ 210 
bilhões, ante US$ 40 bilhões de hoje.

“Antes tarde do que nunca, frente a escassez 
de recursos naturais e sistema de produção 
linear em processo de falência, intensifica-se 
os esforços e estudos voltada às alternativas 
de geração de renda e, cada vez, mais a Eco 
economia bate a nossa porta”, afirma Val-
dizar Albuquerque, diretor do Sintesp e co-
ordenador de Curso no Centro Estadual de 
Educação Tecnológica Paula Souza. Segundo 
ele, devemos estar preparados ou nos prepa-
rarmos para lidar com a Saúde e Segurança 
na modalidade de empregos “Verdes”. “Sen-
do assim, temos que aprender a conciliar as 
novas tecnologias, como a nanotecnologia e, 
para isso, é preciso o constante aperfeiçoa-
mento, atualização e estarmos aptos a nos 
adaptar à um mundo perpetuamente instá-
vel”, ressaltou Albuquerque.   

força sindical sp promove oficina de saúde, segurança,  
                 meio ambiente, seguridade e previdência social

A Força Sindical de 
São Paulo realizou, 

nos dias 30 de agosto 
a 02 de Setembro, uma 
Oficina sobre Saúde, Se-
gurança, Meio Ambiente, 
Seguridade e Previdência 
Social, com a presença 
de mais de 40 representantes sindicais 

O SINTESP foi representado pelo diretor Se-
bastião F. Silva, e, segundo ele, “a força Sindi-
cal está de parabéns por mais esta realização, 
pois o evento foi de fundamental importância, 
não só pelo conteúdo dos assuntos tratados, 
mas, principalmente, pela riqueza dos deba-
tes, possibilitando que todos os sindicalistas 

meio Ambiente, 
no qual um dos assuntos abor    dados foi à 

geração de “Empregos Verdes”; 

Previdência, 
com o tema “Despertando os Dirigentes 
Sindicais para Assuntos Previdenciários”, 
no qual foi apresentado a estrutura da pre-
vidência brasileira, previdência do ponto 
de vista coletivo e os dados estatísticos da 
situação atual e projeções para o futuro; 

Saúde do Trabalhador,
nesta temática apresentou-se os cenários 
históricos e atuais, a interrelação dos ato-
res diretamente ligados ao assunto (gover-
no, sindicatos, empresários) no contexto e 

a relação capital e emprego.  

presentes tomassem ciência dos aspectos le-
gais existentes que podem - e devem -, ser 
usados como meios para atuar na defesa da 
saúde e integridade física dos trabalhadores 
nos ambientes de trabalho”, disse.

O evento foi dividido por temas, com pales-
tras específicas:

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

06/11 e  
20/nov

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 9h00 às 
18h00

Sede

13/nov CURSO ELEMENTOS ESTRUTURAIS DO SISTE-
MA DE GESTÃO EM SAúDE E SEGURANçA 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

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

14/out DEBATE TÉCNICO Sede

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)

Participantes da oficina realizada pela Força Sindical SP
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sintesp promoveu primeira  
        edição do sábado de capacitação  
permanente para tsts

SINTESP inovou mais 
uma vez e criou o 
sábado de Capacita-
ção Permanente para 
Técnicos de Seguran-

ça do Trabalho. O projeto, viabilizado pelo dire-
tor Rogério de Jesus, tem por objetivo realizar 
uma vez por mês um encontro com os profis-
sionais e trazer para estes palestras orientati-
vas, com temas atuais e profissionais de alto 
nível e experiências.

Rogério informou que a iniciativa surgiu após 
avaliarem a grande ausência dos profissionais 
nas atividades realizadas em dias úteis, mesmo 
tendo na convenção coletiva do SINTESP cláu-
sulas que garantem a participação dos profis-
sionais em atividades ligadas a profissão.

O primeiro Sábado de Capacitação ocorreu no 
dia 4 de setembro de 2010 e foi um sucesso, 
pois as inscrições e participações foram além 
da capacidade do auditório da entidade, e 
muitas inscrições foram encaminhadas para o 
2º sábado,  com data ainda a definir.

Para ele, o objetivo não difere dos demais 
eventos do SINTESP, apenas acrescenta uma 
questão diferencial que abrangem temas di-
versos, ou seja, além das NRs , são tratados 
assuntos sociais e diversos do mundo do tra-
balho, para  proporcionar, ao profissional e aos 

O

Es
pe

ci
al

futuros profissionais da área, 
uma visão mais ampla para o 
seu dia a dia.

“Quando da proposta ini-
cial frente à necessidade de 
promover atividades para os 
Técnicos de Segurança do 
Trabalho aos sábados, não imaginávamos que 
a resposta seria imediata, ou seja, tínhamos 
ideia de que iríamos levar um determinado 
tempo para que todos pudessem aderir a esse 
espaço num dia diferenciado, mas, para a nos-
sa surpresa e felicidade, esgotamos as inscri-
ções bem antes da data final e o melhor ainda 
foi que as desistências foram muito poucas”, 
contou Rogério.

Estiveram presentes ao evento 81 pessoas, 
sendo destes 45% profissionais e os demais 
alunos. Deste total contamos com as presen-
ças de 12 associados e 69 não sócios. 

Segundo Rogério, para que esta ação alcan-
çasse o resultado que alcançou é preciso res-
saltar a importante participação - em caráter 
voluntário -, dos palestrantes e colegas de pro-
fissão, como a do Técnico de Segurança do Tra-
balho e associado ao SINTESP, Paulino Gama, 
profissional há 15 anos, que contribuiu desde 
a idealização, divulgação e no dia auxiliando e 
recepcionando os colegas no sábado. “É um 
imenso prazer poder contribuir com os cole-

gas de profissão e os novos colegas que estão 
entrando na área, fortalecer nossa categoria e 
ajudar nosso sindicato que só faz nos ajudar 
no dia a dia é, para mim, no mínimo, mais uma 
oportunidade de crescimento” afirmou Gama.
 
O professor Edson Alves Martins, engenhei-
ro Ambiental e de Segurança do Trabalho e 
que também é Técnico de Segurança do Tra-
balho, ministrou a palestra “Introdução à Hi-
giene Ocupacional”. Ele informou que são 
poucos os que fazem o que o SINTESP faz 
em benefício do profissional de segurança 
do Trabalho e agradeceu ao convite finali-
zando: “parabenizo a todos pelo evento”. 
Após o evento, nos dias seguintes, tivemos co-
legas já se antecipando para o próximo, como 
o colega de Ferraz de Vasconcelos, Ricardo Bar-
reto, que declarou: “as palestras foram ótimas 
e peço para me avisarem para as próximas”.

Conforme Rogério, é importante identificar-
mos as dificuldades que os profissionais pos-
suem e nos ajustarmos para atendê-los, pois 
o papel do Sindicato é atender as demandas 
da categoria e fazer com que a mesma com-
preenda a importância dessa ferramenta cha-
mada “Sindicato” para o seu crescimento pro-
fissional com a ampliação da sua visão sobre 
o mundo do trabalho. “Através do Sábado de 
Capacitação, nosso objetivo é criar um espa-
ço de formação mais ampliada, que contribua 
para o TST quanto profissional e como cida-
dão, por isso acredito que esta iniciativa é mui-
to importante”, avaliou Rogério.  

O diretor Rogério saudou os profissionais que prestigia-
ram a iniciativa e ressaltou importância da capacitação 
técnica para o fortalecimento dos TSTs 

Nesta primeira edição participaram 81 pessoas, que assisi-
tram palestras ministradas por profissionais atuantes e de 
destaque no setor prevencionista

sintesp dá continuidade aos  
                 cursos sobre ppra no interior de são paulo

Os TSTs prestigiaram 
o circuito de palestras 
sobre o PPRA no 
interior de SP

D ando andamento ao projeto de atuali-
zação/capacitação técnica dos nossos 

associados, tivemos oportunidade de realizar 
mais um circuito de palestras/debates sobre o 
tema “Introdução ao PPRA”, em Ribeirão Pre-
to, Franca, São Carlos, bem como na UNIRP 
de Ribeirão Preto e Sindicato da Indústria da 
Construção Civil de Araraquara. 

Segundo Dr. Jorge Gimenez Berruezo, ad-
vogado e diretor do SINTESP, este tema foi 
escolhido pelo fato que 99% dos PPRA ela-
borados por profissionais SESMT (próprios e 
prestadores de serviço), deixarem de contem-
plar mais de 20 itens passíveis de autuação 
e que ainda permitem transferir para este 
técnico a responsabilidade criminal e indeni-
zatória, que inicialmente seria do preposto da 
empresa. “A situação é crítica e exigiu uma 
ação de nossa entidade, em defesa do exer-
cício profissional de nossos pares”, declarou. 

O conteúdo destes eventos foi focado nos 
principais itens descumpridos, visto que 
seria necessária a realização de um curso 
com, aproximadamente, 16 horas, para que 
fosse possível discutir o tema com mais 
profundidade, a exemplo dos cursos que 
são realizados no SINTESP. 

Dr. Jorge informou que em todos os eventos foi 
observada uma boa frequência, considerando 
a proporcionalidade de profissionais de cada 
cidade, ou seja, o tema é de grande interesse 
e isso foi demonstrado pelo comparecimento 
dos profissionais e demais interessados ao 
evento. “No encerramento das palestras, fo-
mos procurados por diversos participantes, 
que manifestaram sua preocupação. Teve 
grande e boa repercussão entre os profissio-
nais, que demonstraram o interesse em se 
aprimorarem”, complementou Dr. Jorge. 

Segundo ele, apesar de transcorridos mais de 
15 anos de existência do programa, pode-se 
observar durante os cursos a grande desin-
formação que existe, em decorrência da má 
formação profissional, produzido por entida-
des de ensino médio e superior, que não tem 
compromisso social com o formando. Ape-

nas pensam no aspecto financeiro (lucro). 

Dr. Jorge conta ainda que, considerando, tam-
bém, o fato do grande número de profissio-
nais existentes e formados anualmente, para 
os quais temos emprego de menos e trabalho 
de mais, também foi feita uma rápida abor-
dagem sobre empregabilidade, mostrando a 
necessidade de políticas governamentais, que 
possibilitem o cumprimento das normas de 
segurança e saúde nas empresas que não tem 
SESMT. “Esta ação de governo, se existente, 
propiciaria uma redução significativa dos aci-
dentes de trabalho que afetam nossa socie-
dade e, ainda, permitiriam a atuação de um 
número maior de profissionais, criando novas 
oportunidades de trabalho”, observou. 

Para ele, é extremamente importante resga-
tar a função social do PPRA, uma vez que é 
norma de gestão da saúde e integridade física 
dos trabalhadores e, para a maioria das em-
presas, é a única ferramenta de ação preventi-
va disponibilizada em prol dos trabalhadores, 
pois é obrigatória a todo empregador, atingin-
do as empresas que dispõem de SESMT. 

O diretor do SINTESP comentou que não 
podemos esquecer que os trabalhadores 
também podem ajudar na melhoria deste 
cenário de descaso da prevenção, na qual as 
empresas têm documentos para apresentar 
à fiscalização, porém não impedem quase 
3.000 mortes/ano em acidentes do trabalho, 

fora outros tipos de incapacidades. Essa ajuda 
consiste em participar apontando situações de 
risco por eles detectadas e utilizando os dispo-
sitivos de controle de riscos disponibilizados, 
que não é apenas o uso de EPI’s, mas também 
proteções de máquinas e equipamentos, pro-
cedimentos operacionais que devem ser cum-
pridos para garantir a segurança, entre outros. 

“A diretoria do SINTESP, na liderança de seu 
presidente (atualmente licenciado para dis-
putar cargo político como deputado federal) 
– Sr. Armando Henrique -, tem se sensibiliza-
do e pretende realizar outras incursões nos 
próximos anos, sobre este e outros temas 
de destaque para uma boa atuação profis-
sional. Ao mesmo tempo, notamos a impor-
tância que tem de nos aproximarmos das 
regionais e dos profissionais que estão mais 
distantes da nossa sede, para fortalecermos 
a categoria e ampliar a unidade profissio-
nal”, destacou Dr. Jorge. 

Para finalizar, ele exaltou a boa vontade de-
monstrada e o espírito de dedicação e profis-
sionalismo que encontraram enraizados no 
sentimento destes profissionais. “Continuem 
assim. Parabéns a todos!”, ressaltou. 

Além disso, registramos nossos agradeci-
mentos às entidades SENAC, UNIRP e Sin-
dicato da Construção Civil de Ribeirão Preto, 
que nos propiciaram condições físicas  para 
realização destes eventos.  
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mte permite teste de hiv se trabalhador  
                      sofreu acidente com agentes biológicos

novas regras para acidente de trabalho 
                                entraram em vigor no país

G
er

al

A Portaria do Ministério do Traba-
lho e Emprego nº  1246, de 28 de 

maio de 2010, em seu artigo 2º, proibiu 
que, de forma direta ou indireta, nos exa-
mes médicos por ocasião da admissão, 
mudança de função, avaliação periódi-
ca, retorno, demissão ou outros ligados 
à relação de emprego, seja realizada a 
testagem do trabalhador quanto ao HIV. 
 
A FEHOESP (Federação dos Hospitais, Clí-
nicas, Casas de Saúde, Laboratórios de 
Pesquisas e de Análises Clínicas e demais 
Estabelecimentos de Serviços de Saúde 
do Estado de São Paulo), a pedido do de-
partamento Jurídico do SINDHOSP, en-
viou ao Ministério do Trabalho consulta, 
através do Ofício nº 16/2010,  buscando 
orientações sobre o procedimento em ca-
sos de acidentes de trabalhadores com 
agentes biológicos, tendo em vista que a 
Portaria MTE nº  1246/2010 conflita com 

A partir do dia 1 de setembro de 2010, as 
empresas brasileiras que não registra-

rem nenhum tipo de acidente terão as alíquo-
tas do FAP - Fator Acidentário de Prevenção, 
de 1%, 2% ou 3%, reduzidas pela metade. O 
fator é aplicado no cálculo do SAT - Seguro de 
Acidente de Trabalho.

A informação foi veiculada no site InfoMoney 
(web.infomoney.com.br) e destacou ainda, 
que, em contrapartida, a Previdência Social in-
formou que irá dobrar a alíquota da empresa 
que não apresentar notificação de acidente 
ou doença de trabalho comprovado a partir 
de fiscalização. Segundo o governo, essa mu-
dança tem o objetivo de combater a subnoti-
ficação de acidentes ou doenças do trabalho.

“no caso de trabalhadores 
que sofreram acidentes 

do trabalho com material 
biológico, não está vedada 

(proibida) a realização 
de testes diagnósticos de 
HIV para conhecimento da 

condição sorológica prévia e 
acompanhamento, desde que 

mediante consentimento livre e 
devidamente esclarecido.”

De acordo com Carlos Eduardo Gabas, mi-
nistro da Previdência, o aperfeiçoamento da 
metodologia do FAP é a prova inequívoca de 
que o diálogo social qualificado é necessário 
para avançarmos na construção de políticas 
públicas com o objetivo de beneficiar toda a 
sociedade.

A Previdência informou ainda, que a partir 
de 2011, devem entrar em vigor outras mo-
dificações. A primeira aumenta a bonificação 
das empresas que registram acidentalidade 
menor. A segunda possibilita uma melhor 
distribuição do FAP entre as empresas com o 
mesmo número de acidentes.

Já as empresas que não declararem corre-

determinações do Ministério da Saúde. 
 
A Diretora do Departamento de Segu-
rança e Saúde no Trabalho do Ministério 
do Trabalho e Emprego, Junia Maria de 
Almeida Barreto, encaminhou a Nota 
Técnica nº 280/2010, concluindo que 
“no caso de trabalhadores que sofre-
ram acidentes do trabalho com material 
biológico, não está vedada (proibida) 
a realização de testes diagnósticos de 
HIV para conhecimento da condição 
sorológica prévia e acompanhamen-
to, desde que mediante consentimen-
to livre e devidamente esclarecido.” 
 
A íntegra da Nota Técnica nº 280/2010 e do 
Ofício FEHOESP nº 16/2010, pode ser aces-
sada no endereço: http://www.sindhosp.
com.br/anexos/arquivo.pdf.  
 
Fonte: SINDHOSP

tamente as informações necessárias para 
o cálculo do FAP terão em 2011 a alíquota 
arbitrada em 1. Caso persista a insuficiência 
de informações no processamento anual se-
guinte para o cálculo, será atribuído o FAP 
de 1,5. Permanecendo o problema, o FAP do 
ano subsequente será igual a 2.

As novas regras para 2011 manterão o 
desconto de 25% para as empresas com 
aumento na alíquota de contribuição, in-
centivando, assim, as empresas a investi-
rem em sistemas e equipamentos que pre-
vinam acidentes. Entretanto, aquelas que 
apresentarem registro de óbito ou invalidez 
permanente de algum empregado não te-
rão desconto.  

mato grosso sediou o Xi seminário  
                             de segurança e saúde no trabalho

sintesp e sindicato dos metalúrgicos
             de guarulhos promovem evento em parceria

O diretor do SINTESP, Wagner De Paula, 
esteve durante o XI Seminário de Segu-

rança e Saúde no Trabalho do Estado de Mato 
Grosso, o qual foi realizado de 17 a 20 de 
agosto de 2010, no auditório do Sistema FIE-
MT – Federação das Indústrias do Estado do 
Mato Grosso, em Cuiabá, MT, representando 
Armando Henrique, presidente do SINTESP, 
licenciado para concorrer a uma vaga de De-
putado Federal.

Participando do II Encontro dos Técnicos em 
Segurança do Trabalho e do I Fórum de Se-
gurança e Saúde no Trabalho com o tema “O 
Papel dos Profissionais de Segurança e Saúde 
no Trabalho”, em sua fala De Paula abordou 
que a própria Portaria 3.275 do MTE no seu 
inciso X já diz: “Cooperar com as atividades 
do meio ambiente, orientando quanto ao 
tratamento e destino dos resíduos industriais, 
incentivando a conscientização do trabalha-
dor e da sua importância para a vida” e a 
NR- 9 no item 9.1.1 “Esta Norma Regula-
memtadora estabelece a obrigatoriedade da 
elaboração e implementação, por parte de 
todos empregadores e instituições que ad-
mitam trabalhadores como empregados, do 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
– PPRA, visando a preservação da saúde e 
da integridade dos trabalhadores, através da 

antecipação, re-
conhecimento, 
avaliação e con-
sequente con-
trole da ocor-
rência de riscos 
ambientais exis-
tentes ou que 
venham a existir 
no ambiente de 
trabalho, tendo 
em consideração 
a proteção do 
meio ambiente 
e dos recursos 
naturais. 

Com esta síntese, De Paula falou que os pro-
fissionais TST teem que se desprenderem das 
Normas Regulamentadoras e ampliarem suas 
visões, se atendo também as outras legisla-
ções que interferem diretamente nas atri-
buições dos profissionais de segurança do 
trabalho, citando, como exemplo, as leis pre-
videnciárias e as leis ambientais, consequen-
temente nas questões prevencionistas e de 
preservação ambiental, nas quais a principal 
figura prejudicada será sempre o trabalhador, 
a população do entorno às fábricas e também 
o planeta.

Ele ressaltou também a importância do forta-
lecimento do sindicato com os profissionais 
se associando à entidade sindical, para efeito 
de conquistas, tais como a Regulamentação 
do Conselho Federal e Estadual dos Técnicos 
de Segurança do Trabalho e do Piso Salarial 
em todas as Unidades Federativas. 

De Paula finalizou agradecendo o convite e, 
parabenizando à organização do evento e 
aos profissionais presentes, pela efetiva parti-
cipação dos Técnicos de Segurança do Traba-
lho nos eventos que agregam a categoria.   

Da esquerda para a direita: Geraldo A. Pacheco, presidente do SINTESMT; 
Marcio de Lara Pinto, Professor da UFMT; Aubeci Davi dos Reis, presidente 
da AMAEST-MT; De Paula, diretor 2º Secretario do SINTESP; Drº Alberto 
de Carvalho, médico do Trabalho – UMA; Elias Bernardino, presidente 
da FENATEST; Itamar, chefe da FUNDACENTRO-DF; Emanoel, do Sesi e 
coordenador do Seminário; e Luciana Durante, da UFMT/AMAEST

N o dia 18 de Setembro de 2010, aconte-
ceu em Guarulhos, SP, o 12º Encontro 

de Segurança no Trabalho, promovido pelo 
Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e 
Região, em parceria com o SINTESP, e con-
tando com o apoio da Força Sindical. 

Essa parceria acontece desde 1997 e a in-
tenção é de, cada vez mais, aproximarem 
os Cipeiros e os Profissionais de Segurança 

do Trabalho com um objetivo maior, que é 
a Prevenção. Elenildo Queiroz, o Nildo, do 
Sindicato dos Metalúrgicos, conduziu os 
trabalhos sempre enfocando essa parceria. 
O presidente licenciado do SINTESP, Arman-
do Henrique, e a vice-residente da Regional 
Guarulhos, Selma Rossana, prestigiaram o 
evento e disseram da satisfação que aconte-
ce quando se percebe o interesse dos parti-
cipantes, quase 300 pessoas, que, em pleno 

dia de descanso, comparecem ao encontro. 

As palestras giraram em torno das Mudan-
ças do FAP e os palestrantes Dra. Maria Ma-
eno, da Fundacentro, e Dr. Ademar Oliveira, 
do SINTESP, além de apresentarem suas 
palestras, tiraram dúvidas dos participantes. 
Ainda compareceu, como palestrante, a Dra. 
Claudia, do SINTESP, esclarecendo sobre Er-
gonomia, sua especialidade.
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A Fenatest realizou, em 
João Pessoa, PB, o 

4º Congresso Nacional dos 
Técnicos de Segurança do 
Trabalho, nos dias 1 e 2 de 

setembro de 2010. A abertura do evento 
contou com as presenças de profissionais de 
diversos estados do Brasil e de lideranças, 
diretores e presidentes dos Sindicatos de 
Técnicos de Segurança do Trabalho de vários 
Estados, bem como com as representações 
da Fundacentro CTN Nacional, Fundacentro 
do Centro Regional de Pernambuco, Minis-
tério Público do Trabalho, Superintendência 
Regional no Estado da Paraíba, Prefeitura 
Municipal de João Pessoa, Confederação 
Nacional dos Trabalhadores no Comércio, 
Central Sindical CTB, UNEPI, CPR-PB da 
CPN NR-18 e Instituto Federal do Estado 
da Paraíba. O evento também contou com 
o apoio da Astest-PB, Solmetria, Cefabom e 
Superfardas.

O evento foi realizado em Ponta Seixas no 
bairro Cabo Branco – João Pessoa – PB, 
no auditório da Estação Ciências, Cultura e 

fenatest realizou 4º congresso nacional 
                         dos técnicos de segurança do trabalho

Artes. As palestras proferidas nos dois dias 
do evento foram: “A importância dos Téc-
nicos de Segurança do Trabalho diante da 
nova política de segurança da Fundacen-

tro”, proferida pela Profª Maria Muccillo, 
da Fundacentro; “Aos seus lugares Técnicos 
de Segurança do Trabalho”, ministrada pelo 
Prof. Antônio Sérgio Aras de Almeida, diretor 
da Fenatest – BA; “Multiprofissionalismo na 
Área de Técnico de Segurança do Trabalho”, 
apresentada por José Augusto da Silva Filho, 
secretário Geral da CNTC / Fenatest e coor-
denador do Fórum Sindical dos Trabalhado-
res; “As perspectivas futuras para os Técnicos 
de Segurança do Trabalho”, feita pelo Prof. 
Paulo de Tarso do IFP; “O Modelo e Contro-

le do Registro Profissional”, ministrada por 
Elias Bernardino da Silva Júnior, presidente 
da Fenatest e do Sintserj; e “A importância 
do Conselho Próprio para os Técnicos de Se-
gurança do Trabalho e Procedimentos contra 
as investidas do sistema Confea/Crea sobre 
a categoria”, que foi abordado pelo Dr. Val-
decy Meirelles do Carmo, advogado e presi-
dente do SINTEST-GO/TO e Paulo Sebastião 
Pessoa, diretor da Fenatest e presidente do 
SINDITEST-PE.

As apresentações foram seguidas de amplas 
e participativas sessões de debates, com 
apresentações de ideias e sugestões para a 
construção do Plano de Lutas.

Após o encerramento das apresentações e 
debates, foi aprovado por unanimidade o 
Plano de Lutas da Categoria, que norteará 
as ações e lutas da categoria, em busca de 
seus espaços e autonomia, visando alcançar 
novas conquistas. Confira as informacões 
sobre o plano de lutas em seguida. Mais in-
formações podem ser acessadas no site da 
Fenatest: www.fenatest.org.br. 

4 A FENATEST proporá ao Ministério do Tra-

balho e Emprego através de Termo de Co-

operação Técnica, até que seja instalado o 

Conselho Próprio da categoria, um modelo 

de registro profissional federal único para 

todos os Técnicos de Segurança do Trabalho 

do Brasil, com código de barras, com contro-

le numérico e checagem via Portal do MTE, 

FENATEST e Sindicatos Afiliados, dando to-

tal transparência e evitando tentativas de 

fraudes, sendo confeccionado com o Brasão 

Nacional e com a logomarca da Federação; 

5 Propugnamos pelo retorno do Departa-

mento de Segurança e Saúde do Trabalho 

do Ministério do Trabalho e Emprego, ao 

status de “Secretaria de Governo”, com or-

çamento próprio e compatível com as neces-

sidades desse segmento;

6 Reivindicar junto ao futuro governo, que se 

mantenha a estrutura de Segurança e Saúde 

no Trabalho do MTE, mantendo e amplian-

do o número de Auditores Fiscais na Área 

de Segurança e Saúde no Trabalho, através 

de concurso público, permitindo o ingresso 

do profissional Técnico de Segurança do Tra-

balho, sem prejuízo da necessária integração 

com os demais órgãos do governo, como o 

Ministério da Saúde, Previdência, da Educa-

ção e do Meio Ambiente; entre outros; 

7 Continuar mantendo boas relações com o 

Conselho Nacional de Educação, SEMTEC/

MEC, vindo estudar e discutir juntamen-

te com essas instituições governamentais 

e entidades de ensino, projetos na área de 

educação continuada dentro das escolas, 

mediante convênios ou cooperação técnica, 

para os Técnicos de Segurança do Trabalho, 

visando à atualização e aperfeiçoamento 

profissional e suas pretensões com relação 

às especialidades em determinadas matérias 

ou, em ramos específicos da atividade eco-

nômica; 

8 Pelo cumprimento integral da atual NR-4 

e da Portaria 3214/78 como um todo, eli-

minando-se as “experiências negativas” de 

SEST Compartilhado e Cooperativas de SES-

MT, que são essencialmente virtuais; 

Aos Prevencionistas Brasileiros, 

Os participantes do 4º CONGRESSO NA-

CIONAL DOS TÉCNICOS DE SEGURANÇA 

DO TRABALHO, reunidos em João Pessoa – 

PB de 01 a 02 de Setembro de 2010, após 

apreciação, debates e votação aprovaram 

por unanimidade: 

PLANO DE LUTAS DA CATEGORIA 

Plano de ação que a categoria deve en-

frentar com unidade, participação, orga-

nização e força; em busca da valorização 

profissional, fortalecimento nas represen-

tações sindicais que a entidade e afiliados 

possuem, mostrando as nossas pretensões 

e reivindicações, concentrado em nossas 

lutas e nas seguintes bandeiras: 

1 Continuarmos com a nossa luta, de 

toda a categoria e de todos os Sindicatos 

de Técnicos de Segurança do Trabalho do 

país, pela autorização legislativa e fun-

cionamento do nosso Conselho Federal 

dos Técnicos de Segurança do Trabalho 

- CONFETEST e dos Conselhos Regionais 

dos Técnicos de Segurança do Trabalho - 

CORETEST; que necessita de parecer favo-

rável no momento do Ministério do Plane-

jamento e da Casa Civil da Presidência da 

República, para que definitivamente, seja 

encaminhado para tramitação no Con-

gresso Nacional; 

2 Articular e encaminhar junto ao Ministério 

do Trabalho e Emprego, a proposta de atuali-

zação da Portaria Nº 3.275, de 21 de setem-

bro de 1989; com base na CBO 3516 “Téc-

nico de Segurança do Trabalho”, inserindo 

como as novas atividades do Técnico de Se-

gurança do Trabalho, através de sua reedição; 

3 Reorganizar e fortalecer os Sindicatos filia-

dos a FENATEST em suas respectivas bases, 

principalmente àqueles mais carentes de re-

cursos e de infra-estrutura, proporcionando-

-lhes suporte e ajuda para o seu crescimento 

e fortalecimento, visando alcançar as nossas 

metas e objetivos de nosso plano de lutas, 

proporcionando um fortalecimento político 

à categoria; 

9 Pela manutenção do Seguro Acidente do 

Trabalho - SAT sob o controle integral do Es-

tado, e todo o nosso apoio e gestão política, 

para a implantação definitiva do Fator Aci-

dentário de Prevenção - FAP no Brasil; 

10 Pela revisão e aprovação de orçamento 

compatível com os objetivos, planos, pro-

jetos e pesquisas da FUNDACENTRO, com 

retorno dos 2% relativos ao seguro de aci-

dente de trabalho – SAT, para a instituição; 

11 Continuar na luta contra as perseguições 

do sistema CONFEA/CREA através de ações 

jurídicas, conforme sentenças transitadas e 

julgadas favoravelmente, em alguns estados 

de nossa base; 

12 Através das bases de representação da 

Federação (Sindicatos afiliados), reivindicar 

junto aos Conselhos Estaduais de Educa-

ção e escolas de formação de técnicos de 

segurança do trabalho, que os cursos sejam 

rigorosamente baseados em sua grade curri-

cular, nos princípios que norteiam as Diretri-

zes Curriculares Nacionais na Área de Segu-

rança e Saúde no Trabalho, obedecendo ao 

disposto na LDB, Portaria 16 e Resolução 04, 

do Conselho Nacional de Educação - CNE 

e, que seja compatível e contemple o que 

determina a Classificação Brasileira de Ocu-

pações - CBO - 3516; 

13 Lutar para que todos os Sindicatos afilia-

dos realizem e viabilizem o acordo coletivo e/

ou convenção coletiva de trabalho, visando 

estabelecer o piso salarial e o piso normativo 

da categoria, nas respectivas datas-base;

14 Continuar mantendo boas relações e enten-

dimento com os organismos, instituições e en-

tidades internacionais, visando principalmente 

a troca de experiências e de informações, in-

tercâmbios, convênios e participação conjunta 

em eventos, cursos e em outras ações; 

15 Aprofundar os nossos conhecimentos 

e iniciar uma discussão nacional dentro de 

nossas bases, sobre a Certificação de Com-

petências em Segurança e Saúde no Traba-

lho, pois com as transformações no mundo 

do trabalho, vêm se exigindo constante 

atualização, maior qualificação dos profis-

sionais, onde os Técnicos de Segurança do 

Trabalho tenham competência de articular, 

criar, mobilizar e colocar em ação, exigindo 

respostas criativas, não bastando saber ape-

nas ou simplesmente possuir e desenvolver 

habilidades e conhecimento técnico, mas ter 

condições de trabalhar com informações ob-

tidas, colocando-as na prática, como forma 

de enfrentar os novos desafios profissionais; 

16 Incentivar e apoiar a presença feminina 

(Técnicas de Segurança do Trabalho), nesta 

área, procurando através de nossa Federa-

ção, auxiliá-las a vencer todos os obstáculos 

com relação à sua inserção no mercado de 

trabalho; 

17 Continuar realizando os seminários regio-

nais nos estados e os nacionais, como forma 

de aproximar cada vez mais a FENATEST da 

categoria, além de estarmos naturalmente, 

dessa forma, levando conhecimento, cultura 

e atualização para esses profissionais; 

18 Destacar a participação, o apoio e a pre-

sença constante da Confederação Nacional 

dos Trabalhadores no Comércio - CNTC, 

vindo fortalecer as nossas lutas e as nossas 

atividades regionais e nacionais. 

19 Propor ao Poder Legislativo em nível Es-

tadual e Municipal nos diversos Estados, a 

criação da carreira efetiva e a realização de 

concursos públicos para Técnico de Segu-

rança do Trabalho, possibilitando a gestão 

de saúde e segurança do trabalho no serviço 

público. 

20 Reivindicar junto às Confederações Na-

cionais, Federações, Sindicatos e Centrais 

Sindicais a imediata criação de Coordenado-

rias de Saúde e Segurança do Trabalho, com 

a participação dos profissionais Técnicos de 

Segurança do Trabalho em consultoria te-

mática nas negociações coletivas nos Esta-

dos, e em auditorias e projetos de melhorias 

das condições de trabalho, das categorias re-

presentadas pelas Confederações e Centrais 

Sindicais.  
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or   “Meu nome é Elaine, sou 
Técnica de Segurança do 

Trabalho há seis anos, mas 
ainda tenho uma dúvida na 

questão de treinamentos em 
relação a Espaço Confinado, 

Trabalho em Altura, EPI´s, 
Ponte Rolante, Empilhadeira, 

Brigada de Incêndio e fora 
outros treinamentos que 

existem. A dúvida é se eu, 
como Técnica, posso dar esses 

treinamentos ou não. Estou 
partindo para essa área de 

treinamentos e  
preciso me informar direito 

sobre o assunto”. 
Elaine - Técnica de  

Segurança do Trabalho

Resp.: Bom dia Elaine! Respondendo à 
sua pergunta, o TST é naturalmente ha-
bilitado para ministrar tais cursos/trei-
namentos, mas precisa estar capacitado 
para tal. Com a relação às informações 
que solicitei, verificamos que ainda não 
é nossa associada. A representação de 
um sindicato é avaliada em número de 
associados em dia. Para prestarmos servi-
ços, entre outros - como a conquista de 
nosso piso salarial, desconto em cursos 
do SINTESP, convênios, inclusive com fa-
culdades, informações por e-mail, site e 
jornal 1° Passo - sua participação é fun-
damental, também para fortalecer a re-

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

presentatividade de sua profissão. Para 
se filiar ao SINTESP, basta acessar ao link 
“Filiação” no canto superior esquerdo do 
nosso site, preencher a ficha e enviar ele-
tronicamente. Nesta ficha são solicitados 
documentos, que você tem que nos fazer 
chegar, seja pessoalmente, por terceiro, 
por correspondência ou escanear e enviar 
por e-mail, para registro@sintesp.org.br. 
Após recebermos sua documentação,  en-
viaremos o boleto pelos Correios e assim 
que acusarmos o pagamento será provi-
denciada a confecção da carteira de asso-
ciado e enviaremos por correspondência, 
passando assim a vigorar todos seus direi-
tos e deveres como associado SINTESP. A 
contribuição associativa é anual e de ape-
nas R$ 45,00. Saudações Prevencionistas!
Renê Cavalcanti - Diretoria de Desenvolvi-
mento Profissional do SINTESP
 
   “Trabalho para uma empresa que 
faz reforma corporativa. Quando che-
ga no final da obra os colaborado-
res resistem em não usar o capacete, 
porque  já está com forro e gesso. A 
empresa  tomadora da obra e as su-
bempreiteiras podem ser penalizadas 
se houver uma fiscalização por parte 
do MTE?”

Márcia Santos - Técnica de  
Segurança do Trabalho

Resp.: Márcia, constatamos que está em 
dia com sua associativa. Vamos a resposta. 

Pensemos juntos, por que a fiscalização 
penalizaria estas empresas? Qual a neces-
sidade do uso do capacete? Para proteger 
contra quais riscos existentes? Ou seja, se 
houver risco contra o qual devem ser pro-
tegidos, precisam usar e se não o fizerem, 
pode a empresa ser penalizada. Acredito 
que não seja usar por usar, mas para pro-
teger contra algo.
Renê Cavalcanti - Diretoria de Desenvolvi-
mento Profissional do SINTESP

  “Boa tarde a todos os colegas!  
Estou saindo da empresa que atuo 

para uma nova empresa, preciso 
com urgência de um Técnico em 

Segurança do Trabalho com conhe-
cimento em obra civil. Oferecemos 

benefícios, como piso da  
categoria de SP mais alimentação, 

horas extras. O TST deve realmente  
conhecer a NR 18. A moradia pode 

ser negociada. O interessado 
pode enviar currículo ou ligar”.

Elson Edemar Oliveira de Andrade - 
Técnico em Segurança do Trabalho

Resp.: Prezado Elson, peço consultar os 
curriculuns na Bolsa de Empregos em nos-
so site. Neste, temos profissionais cadas-
trados que, por serem associados, estão 
sempre atualizados e, com certeza, irá en-
contrar um profissional com o perfil que 
necessita.
Valdizar Albuquerque - Diretor do SINTESP

sintesp ganhou mais dois
              processos trabalhistas a favor do tst

N esta edição do Primeiro Passo, te-
mos mais duas ações bem-sucedidas 

através do nosso setor Jurídico para come-
morar com toda a categoria. Nosso setor 
jurídico, representado por seu advogado 
Ademar de Oliveira, OAB 163.179/SP, in-
gressou uma ação a favor de um Técnico de 
Segurança do Trabalho que exercia funções 
ligadas à área de Inspeção de Segurança 
em Áreas de Riscos contendo explosivos, 
inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos 

e a empresa na qual trabalhava não efe-
tuou o pagamento de adicional de pericu-
losidade. Em sentença, o juiz determinou 
que a empresa pagasse o valor referente a 
R$ 23 mil, consistindo, assim, em mais um 
ganho para um TST através de uma ação 
do SINTESP.

Outra ação que ganhamos foi a favor de um 
Técnico que trabalhava em uma empresa que 
não respeitou a condição de categoria diferen-

ciada do mesmo, agindo, desta forma, contra 
as normas constitucionais e infra-constitu-
cionais parcelando o pagamento das verbas 
rescisórias e não efetuando o pagamento da 
mesma. Em sentença, o juiz determinou que a 
reclamada pagasse o valor de R$ 8 mil ao TST. 

Os processos relatados estão sob os números 
00750-210-271-02-00-4 e 0074-9201-027-
10-20-00. Para mais informações sobre os 
processos entre no site www.trtsp.gov.br.   




