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E laborar, participar da elaboração e implementar 
a política de saúde e segurança no trabalho; re-

alizar auditoria, acompanhar e avaliar na área produ-
tiva; identificar variáveis de controle de doenças, aci-
dentes, qualidade de vida e meio ambiente. Também 
desenvolver ações educativas na área de saúde e se-
gurança no trabalho; participar de perícias e fiscaliza-
ções e integrar processos de negociação, participando 
da adoção de tecnologias e processos de trabalho; 
gerenciar as documentações de saúde e segurança no 
trabalho; investigando, analisando acidentes e reco-
mendando medidas de prevenção e controle são as 
atividades do Técnico de Segurança explícita no Códi-
go Brasileiro de Ocupação.

A categoria profissional obteve reconhecimento e 
valorização diante da importância que a atividade 
representava para a sociedade, fato que dentre os 
países que mais matava e mutilava, o Brasil era o pri-
meiro no ranking e, alinhado as legislações e boas 
práticas, o profissional Técnico de Segurança conse-
guiu reverter à situação e colocar o País em situação 
bem melhor.

Ocorre que nos últimos anos a atividade preven-
cionista tem caído significativamente em termos de 
prestígio. Consequentemente, a valorização dos pro-
fissionais da área também, e, naturalmente, acontece 
à desmobilização e o processo de construção e/ou 
reconstrução fica mais difícil, e ai vem o momento de 
respirarmos e reavaliarmos, adotando medidas dentro 
de um planejamento estratégico para avançarmos.

As ações são muitas, assim como a linha de raciocí-

nio de especialistas do setor vão divergir em alguns 
momentos e convergir em outros. Contudo, não po-
demos abrir mão de nos colocarmos como agentes 
de transformação social, reforçando a ligação entre 
o sacerdócio e o prazer de trabalhar com a Saúde e 
Segurança do Trabalho.

Como atores de transformação e construção de uma 
sociedade mais segura e saudável no mundo do tra-
balho e meio em que este existe necessariamente a 
busca pelo reconhecimento e valorização são facilita-
dos, não podemos continuar no marasmo que existe 
de formar profissionais para atuar como agente pri-
vado para “cumprir e, fazer cumprir, as disposições 
legais e regulamentares sobre segurança e medicina 
do trabalho”.

A opção de se tornar um profissional de Segurança 
do Trabalho sofre forte influência de fatores exter-
nos, que acabam ajustando a escolha profissional à 
realidade. Conscientes das dificuldades que enfren-
tarão para cursar o ensino superior, adolescentes 
de baixa renda tendem a escolher profissões mais 
próximas de suas possibilidades e rápida obtenção 
de um emprego.

A soma desses fatores tem levado à área, grupos de 
profissionais com fraca bagagem cultural, dificulda-
des de escrita e compreensão, inibindo a criatividade 
e a pesquisa. Para crescimento profissional - e de toda 
a categoria -, é preciso revertemos a situação aprimo-
rando os pontos fracos, para desenvolver a conscien-
tização e aplicabilidade do nosso papel social, logo, 
também, o reconhecimento e valorização ocorrerá.  
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Deverão realizar o cadastro – para verificar-
mos a demanda - via e-mail (treinamento@
sintesp.org.br), para posterior confirmação de 
inscrição, com os seguintes dados: Nome, RG, 
CPF, Cidade, Curso Pretendido.

Após realizar o cadastro e formar turma na 
região, o SINTESP confirmará o local, horário 
e a data, aos interessados no curso.

A inscrição do curso é efetivada após a reali-
zação do depósito de 50% do valor do curso, 
lembrando que para os associados, o SINTESP 
disponibiliza bolsa de 50%.   

N o dia 22 de Setembro 
de 2010, os diretores 

do SINTESP, Sebastião Ferrei-
ra da Silva e Rogério de Jesus 
Santos, realizaram o Curso 
Introdutório de PPRA, para 
mais de 60 participantes en-
tre Técnicos de Segurança do 
Trabalho, alunos, profissio-
nais de saúde do trabalhador 

e demais convidados, nas dependências do 
CEREST - Centro de Referência do Trabalha-
dor, na cidade de Registro, na região sul do 
Estado de São Paulo.

O encontrou aconteceu graças ao empenho 
e colaboração do Sr. Edson Gauglitz, analis-
ta de segurança do trabalho do CEREST, que 
possibilitou o primeiro contato efetivo do 
sindicato com os profissionais desta região, 
abrindo espaço para outros eventos técnicos. 
A oportunidade também serviu para tratar da 
responsabilidade dos Técnicos de Segurança 
do Trabalho na elaboração e acompanhamen-
to das ações do PPRA.

Saiba como realizar os cursos do Sintesp 
em sua Região também.

“Há anos que já é uma rotina a realização 
de cursos em nossa sede e queremos ampliar 

SINTESP realiza curso na cidade de Registro

esses serviços aos profissionais Técnicos de 
Segurança do Trabalho, no mínimo, em nos-
sas 10 Regionais”, afirma Renê Cavalcanti, 
diretor de desenvolvimento profissional do 
SINTESP.

Os profissionais interessados em nossos cur-
sos como:

• PPRA com ênfase em PPP;
• Instrutor de Empilhadeiras;
• Instrutor de Ponte Rolante;
• OHSAS 18000;
• FAP/NTEP
• Outros (sugestão)

Vitória dos Técnicos de Segurança do Trabalho!  
                                  Tchau Decreto 6945 de 2009

C om grande satisfação recebemos a 
noticia da publicação do Decreto nº. 

7331 de 19 de Outubro de 2010, que altera 
o Regulamento da Previdência Social, apro-
vado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio 
de 1999.

Este decreto corrige um grande equívoco 
gerado pela edição do Decreto 6945, de 21 
de Agosto de 2009, em relação às empresas 
que prestam serviços de tecnologia da infor-
mação - TI e de tecnologia da informação e 
comunicação – TIC, quanto à competência 
na elaboração do Programa de Prevenção de 
riscos Ambientais.

O Decreto 6945 veio com a seguinte redação:

§ 6º  As reduções de que tratam o caput e o 
§ 5º pressupõem o atendimento ao seguinte:

I - até 31 de dezembro de 2009, a empresa 
deverá implementar programa de prevenção 
de riscos ambientais e de doenças ocupacio-
nais, que estabeleça metas de melhoria das 
condições e do ambiente de trabalho que 
reduzam a ocorrência de benefícios por inca-

pacidade decorrentes de acidentes do traba-
lho ou doenças ocupacionais, em pelo menos 
cinco por cento, em relação ao ano anterior, 
observado o seguinte:

a) a responsabilidade pela elaboração do 
programa de prevenção de riscos ambientais 
e de doenças ocupacionais será, exclusiva-
mente, de engenheiro com especialização em  
Engenharia de Segurança do Trabalho,  
devidamente registrado no Conselho Re-
gional de Engenharia e Arquitetura - CREA,  
que o assinará;

Devido o empenho do SINTESP com o apoio de 
seus associados desde o primeiro dia, iniciou-
-se um intenso diálogo para correção do texto, 
graças a essa união, o Sr. Remígio Todeschini 
assumiu o compromisso perante os técnicos de 
segurança, no dia 27 de novembro de 2009, 
em trabalhar para realizar a alteração.

Assim foi feito, o novo Decreto 7331 deixa 
claro que a elaboração do Programa deve ser 
realizada conforme disciplinado nas normas 
regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
e Emprego, a saber:

§ 6º
I - até 31 de dezembro de 2009, a empresa 
deverá implementar o Programa de Preven-
ção de Riscos Ambientais e de Doenças Ocu-
pacionais previsto em lei, caracterizado pela 
plena execução do Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais - PPRA e do Programa 
de Controle Médico de Saúde Ocupacional - 
PCMSO, conforme disciplinado nas normas 
regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
e Emprego, devendo ainda estabelecer metas 
de melhoria das condições e do ambiente de 
trabalho que reduzam a ocorrência de benefí-
cios por incapacidade decorrentes de aciden-
tes do trabalho ou doenças ocupacionais em 
pelo menos cinco por cento em relação ao 
ano anterior

O Sindicato dos Técnicos de Segurança do 
Trabalho do Estado São Paulo, agradece a 
parabeniza  o Sr. Remígio Todeschini e o Sr 
Do mingos Lino, do Departamento de Po-
líticas de Saúde e Segurança Ocupacio-
nal do Ministério da Previdência Social 
pela dedicação e honradez no compromis-
so as   sumido com a Saúde e Segurança do  
Tra   balho e toda nossa categoria profissional.  

Os diretores 
Rogério e 
Sebastião 

deram 
orientações 

sobre a 
elaboração 

adequada do 
PPRA

Participantes 
do curso sobre 
PPRA, em Regis-
tro, que contou 
com mais de 60 
pessoas
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C U R S O S  2 0 1 0
D A TA S T E m A L O C A L

29/11 à
03/12

CuRSo DE APERFEiçoAMEnTo E ATuALizAção PARA FoRMAção DA BRigADA DE 
inCênDio
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

04/12 CuRSo AVALiAção DA ExPoSição oCuPACionAL À gASES, VAPoRES E PoEiRA
Sócio em dia R$ 250,00 – Demais R$ 500,00
Público-alvo: Técnico de Segurança e demais interessados
Carga horária 12h – das 19h00 às 22h00

Sede

06/12 à
10/12

CuRSo inVESTigAção DE ACiDEnTE – ÁRVoRE DE CAuSAS
Sócio em dia R$ 150,00 – Demais R$ 300,00
Público-alvo: Técnico de Segurança e demais interessados
Carga horária 15h – das 19h00 às 22h00

Sede

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/Nov COMEMORAçãO DIA DO TÉCNICO 
DE SEGuRANçA DO TRABALHO

Força 
Sindical

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)

Alunos do Senac participam de palestra no SINTESP 

u ma das premissas do SINTESP é aproxi-
mar o estudante do curso de TST com o 

sindicato, para que ele tenha outro campo de 
visão e entenda que o enfoque desse meio é 
muito amplo. “Os TST não podem ficar vincu-
lados somente nas NR´s e devem procurar in-
formações sobre Previdência Social e Vigilância 
Sanitária, por exemplo, afinal, esses meios estão 
muitos envolvidos no nosso cotidiano”, explica 
Marcos Antonio Ribeiro, diretor do SINTESP.

Levando à frente esse objetivo, nos dias 27 
de setembro e 1º de outubro de 2010, os 
alunos do SENAC Tatuapé foram convidados 

para participar de um debate técnico na sede 
do SINTESP. O evento contou com a partici-
pação de 50 alunos que assistiram a palestra: 
“A saúde e segurança do trabalho além das 
NR´s”, ministrada por Rogério de Jesus, dire-
tor do SINTESP.

Ele explicou que receber os futuros profissionais 
para  uma palestra que mostre a amplitude do 
universo trabalhista, consolida a proposta do 
SINTESP de mostrar o quanto temos a necessi-
dade de trabalhar com SST de forma que con-
temple o trabalhador em sua plenitude, aplican-
do, assim, o conceito da OIT de que SST é uma 

questão de direitos humanos fundamentais. 
Para a estudante e fisioterapeuta, Keith Araújo 
Pereira, o debate foi muito interessante. “Tudo 
o que vimos hoje vai de acordo com o que acre-
dito que seja a SST e afirma, ainda mais, a ne-
cessidade de não focarmos somente nas NR´s, 
por isso acredito que onde há prevenção não 
existe acidente’, comenta.

Se a sua instituição de ensino quiser realizar um 
debate nesses moldes, basta entrar em contato 
com o diretor Renê Cavalcanti, de segunda ou 
sexta-feira, em horário comercial, no telefone 
(11) 3362-1104. 
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A edição de 2010 do Relató-
rio do Planeta Vivo, da Rede 

WWF, publicação que apresenta a 
principal pesquisa sobre a saúde 
do planeta, lançado no dia 13 de 
outubro de 2010, revela que as úl-
timas análises demonstram que as 
populações de espécies tropicais 

estão em queda livre e a demanda humana 
por recursos naturais sobe vertiginosamen-
te e chega a 50% a mais do que o planeta 
pode suportar.

O relatório bianual da Rede WWF, pro-
duzido em colaboração com a Sociedade 
Zoológica de Londres e a Global Foot-
print Network, utiliza o Índice do Planeta 
Vivo para medir a saúde do planeta. Ele é 
composto por de quase 8 mil populações 
de mais de 2.500 espécies.  Esse índice 
mundial demonstra uma redução de 30% 
desde 1970.  O declínio é mais acentuado 
nas regiões tropicais, onde se verifica uma 
queda de 60% em menos de 40 anos.  
 
O Relatório mostra que, em algumas áreas 
temperadas, houve uma recuperação pro-
missora de populações de espécies - graças, 
em parte, ao aumento dos esforços de con-
servação da natureza e a um melhor con-
trole da poluição e do lixo.  No entanto, nas 
áreas tropicais, houve uma queda de quase 
70% nas populações aquáticas (água doce) 
que foram rastreadas – esse percentual cor-

Relatório Planeta Vivo 2010 revela que saúde 
     do Planeta Terra está comprometida

responde ao maior declínio já mensurado 
em quaisquer espécies, em áreas terrestres 
ou nos oceanos.

O relatório Planeta Vivo relaciona o Índice 
Planeta Vivo – um indicador da saúde da 
biodiversidade mundial – com a Pegada 
Ecológica e a Pegada Hidrológica, medidas 
de demandas da humanidade sobre os re-
cursos naturais renováveis da Terra. Esses 
indicadores demonstram claramente que o 
aumento sem precedentes da busca por ri-
queza e bem-estar nos últimos 40 anos está 
exercendo pressões insustentáveis sobre o 
nosso planeta. A Pegada Ecológica mostra 
que nossas demandas por recursos naturais 
dobraram desde a década de 1960, enquan-
to o Índice Planeta Vivo sofreu uma queda 
de 30%. um declínio na saúde de espécies 
que constituem a base dos serviços ambien-
tais de que dependemos todos.

O crescimento econômico acelerado tem 
alimentado uma demanda crescente por 
recursos: alimentos e bebidas; por energia, 
transportes, produtos eletrônicos, espaço de 
vida e espaço para o descarte de resíduos e, 
sobretudo, por dióxido de carbono derivado 
da queima de combustíveis fósseis. Como 
esses recursos não podem mais ser obtidos 
dentro das fronteiras nacionais, tem havido 
uma busca crescente em outras partes do 
mundo. Os efeitos dessa busca se refletem 
nos Índices do Planeta Vivo no caso dos pa-

íses tropicais e dos países mais pobres do 
mundo: ambos os grupos sofreram queda 
de 60% desde 1970.

Para James P. Leape, diretor-geral da WWF 
Internacional, os países ricos precisam 
encontrar formas de viver causando me-
nor impacto sobre a Terra a fim de reduzir 
drasticamente sua pegada, inclusive – e em 
particular – sua dependência dos combus-
tíveis fósseis. As economias emergentes em 
crescimento acelerado também precisam 
encontrar um novo modelo de crescimento; 
um modelo que lhes permita continuar a 
melhorar o bem-estar de seus cidadãos, mas 
de uma forma que a Terra seja de fato capaz 
de sustentar esse crescimento. 

O relatório completo pode ser acessado no link: 
http://assets.wwfbr.panda.org/downloads
downloads/08out10_planetavivo_relato-
rio2010_completo_n9.pdf   

Reunião do CPR/SP - NR 18 (Comitê Permanente 
           Regional sobre as Condições e Meio Ambiente do 
        Trabalho na Indústria da Construção)

N o dia 19 de Outubro de 2010, o Sin-
duscon/SP, acolheu em suas instala-

ções a reunião mensal do CPR/SP – NR 18, 
tendo como coordenador o Auditor Fiscal, 
Antonio Pereira, membro da Bancada do 
Governo.

Nesta data estiveram presentes na reunião 
os diretores do SINTESP, Marcos Antonio e 
Laércio Fernandes, ambos representantes 
da bancada dos trabalhadores da Força 
Sindical no CPN-NR 18; e também Bruno 
Sandrini, Técnico de Segurança do Traba-
lho, representando o SINTESP na bancada 
de Apoio Técnico.

Para o diretor do SINTESP, Marcos Antonio, 
a reunião foi muito proveitosa, pois com a 
participação dos diversos representantes 
presentes, tanto das bancadas do governo, 

trabalhadores, empregadores e apoio téc-
nico - todos com conhecimento técnico e 
prático sobre o tema -, discutiram assuntos 
importantes tais como:

• Alvenaria estrutural;

• Proteções frontais para 

elevadores definitivos;

• Serra circular de bancada;

• Pré-moldados;

• SESMT na construção civil;

• Acidentes graves e fatais;

• Entre outros.  
Marcos Antonio, do SINTESP, 
representou a bancada dos 
trabalhadores na reunião
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São Paulo sediou VI ENATEC com 
                  grande participação dos TSTs

o dia 08 de outubro 
de 2010, foi reali-
zado, em paralelo 
a 18ª FISP - Feira 
Internacional de Se-
gurança e Proteção, 

o VI ENATEC - 2010 – Encontro Nacional dos 
Técnicos de Segurança do Trabalho, no Centro 
de Exposições Imigrantes, em São Paulo, SP. O 
evento, promovido pela Fenatest – Federação 
Nacional dos Técnicos de Segurança do Traba-
lho, em parceria com a Revista Cipa e que teve 
como anfitrião o SINTESP, recebeu mais de 
500 TSTs, o que na visão dos organizadores 
superou as expectativas do evento, uma vez 
que ultrapassou a capacidade do auditório.

A programação do encontro foi composta pe-
las palestras “Consequências da aplicação do 
FAP e do NETP no dia a dia das empresas”, 
proferida por Jaques Sherique, engenheiro 
Mecânico e de Segurança do Trabalho, ex-
-diretor do DNSST/MTE, consultor da OIT - Rio 
de Janeiro – RJ; “Modelo e controle do registro 
profissional dos Técnicos de Segurança do Tra-
balho pela Fenatest”, cujo palestrante foi Elias 
Bernardino da Silva Junior, presidente da Fena-
test e presidente do Sintserj; e “Espaços Con-
finados – NR 33”, apresentada por Francisco 
Kulcsar, engenheiro de Segurança do Trabalho, 
pesquisador da Fundacentro. 

Outro destaque importante foram as pre-
senças de representantes dos sindicatos dos 
TSTs de todo o território nacional, o que con-
tribui para consolidar o evento como sendo 
um ponto de encontro importante da cate-
goria ao longo desses anos.

NEs
pe

ci
al

Segundo Elias, presidente da Fenatest, o even-
to cumpriu seu principal objetivo que é o de 
fazer o congressamento da categoria nacional 
e divulgar as últimas iniciativas que foram reali-
zadas em prol da categoria. A oportunidade foi 
aproveitada para mostrar a proposta do novo 
modelo da credencial do TST que vai ser emiti-
da pela Fenatest. Elias explicou que, por meio 
desse novo modelo, o TST vai até o sindicato 
do seu Estado, preenche a ficha de adesão, o 
sindicato, por sua vez, envia a nova ficha para a 
Fenatest, que vai emitir a credencial dentro dos 
moldes necessários e devolvê-la para o sindi-
cato de origem para que o TST possa retirá-la. 
“Lançamos a proposta do modelo, mas o mes-
mo só poderá vir a vigorar a partir de janeiro 
de 2011, após ajustes. Nossa expectativa com 
essa nova credencial é a de fazer um controle 
dos TSTs em nível nacional, principalmente por-
que não temos o controle de número total de 
TSTs no país, quem são, onde está trabalhando, 
qual o seu nível de experiência, etc. E, entende-
mos que temos que tomar conta da categoria, 

SINTESP realiza Assembleia  
                                        Geral Ordinária 2010

O SINTESP realizou, no dia 22 de ou-
tubro de 2010, a Assembleia Geral 

Ordinária da categoria, com o intuito de 
apresentar a Prestação de Contas / Ba-
lanço Anual dos anos 2003 à 2009 e a 
Previsão Orçamentária para o período de 
2003 à 2009.

Os associados presentes na sede do SIN-
TESP, no centro de São Paulo, SP, após a 
apresentação dos resultados das análises 
processadas pelos Membros do Conselho 
Fiscal aprovaram, por unanimidade, todas 
as questões em pauta, comprovando, com 
isto, a seriedade profissional com que os 
Membros do Conselho Fiscal e a Diretoria 
Financeira do SINTESP vêm conduzindo 
seus trabalhos ao longo desses anos.

Segundo Milton Perez, Diretor Presidente 
do Conselho Fiscal do SINTESP, os resulta-
dos alcançados nesta assembleia refletem 
de forma positiva o esforço da entidade 
para concretizar uma gama de ações pro-
movidas em prol da categoria. “Quando 
há transparência em tudo que se faz, há 
credibilidade por parte de todos, proporcio-
nando, por consequência, a melhoria con-
tinua e permanente nas ações do SINTESP 
em prol de sua categoria. E é imbuído com 
esse espírito o que vem ocorrendo nos En-
contros, Eventos, Reuniões e Convenções 
da Diretoria do SINTESP para levar adian-
te seu propósito de melhorias contínuas. E 
não foi diferente nesta Assembleia! Con-
solidando, assim, a premissa: -  Onde há 
transparência e seriedade profissional, há 
credibilidade, motivando, portanto, melho-
ria das ações do nosso Sindicato em prol de 
sua categoria!”, ressaltou Perez. 

Entre os aspectos relevantes que aconte-
ceram em relação ao período da presta-
ção de contas (2003 à 2009), Perez des-
taca que em toda e qualquer empresa ou 
instituição, há problemas de maior ou me-
nor porte em relação à prestação de suas 
contas. “No SINTESP, as ações do nosso 
Conselho Fiscal - Gestão 2007 / 2011 - do 
qual tenho o orgulho de participar como 

Membro Titular e Presidente em exercício, 
foram no sentido de resgatar e firmar pro-
cedimentos contábeis financeiros conforme 
os ditames legais. Quero deixar registrado, 
inclusive, os meus parabéns à Senador Or-
ganização Contábil Ltda., nas pessoas de 
seus diretores e contadores Sra. Rosange-
la Delamare E Sá dos Santos e Sr. Romildo 
Delamare E Sá e à diretoria Financeira do 
SINTESP sob a `batuta´ do diretor Marcos 
Antonio de Almeida Ribeiro e de sua fiel es-
cudeira, Jeniffer da Silva Torres, pela serie-
dade profissional com que vêm conduzindo 
a Área Contábil e Financeira do nosso Sin-
dicato”, enalteceu Perez. 

Na visão dele muitas questões evoluíram 
nesse período e agregaram valor para as 
ações do SINTESP. Ele se diz um fervoroso 

defensor e mantenedor da  melhoria con-
tinua em tudo, desta forma, está muito 
à vontade para informar que o SINTESP, 
neste período do qual está engajado 
como integrante de seu quadro de Direto-
res (2007 até agora), vem evoluindo sig-
nificativamente em todas as suas áreas, 
desenvolvendo e consolidando ações po-
sitivas em prol da categoria dos Técnicos 
de Segurança do Trabalho. 

“Tenho constatado o trabalho árduo do 
presidente Armando Henrique e de todos 
os Diretores do SINTESP neste mistér, que 
fortalece, cada vez mais, a minha acertada 
tomada de decisão em fazer parte como 
Associado e Membro do Conselho Fiscal 
do nosso respeitado Sindicato!”, conclui 
Perez.  

importância do setor prevencionista brasi-
leiro, além de atingir uma marca emblemá-
tica, como a segunda maior do mundo”, 
salienta José Roberto Sevieri, presidente do 
Grupo CIPA.

A FISP é promovida pelo Grupo CIPA em par-
ceria com a Abraseg - Associação Brasileira 
dos Distribuidores e Importadores de Equipa-
mentos e Produtos de Segurança e Proteção 
ao Trabalho, a Animaseg - Associação Nacio-
nal da Indústria de Material de Segurança e 
Proteção ao Trabalho e o Sindiseg - Sindicato 
da Indústria de Material de Segurança.  

por isso essa iniciativa servirá para fazermos 
esse levantamento e, ao mesmo tempo, uma 
melhor organização do setor”, informou Elias.

Para a diretoria do SINTESP, que tem sido 
um importante aliado, por ser o anfitrião e 
participar ativamente da divulgação a orga-
nização do evento, além da possibilidade de 
implementação de uma nova credencial para 
os profissionais, o VI ENATEC também pres-
tou uma grande contribuição técnica devido 
as palestras e debates que o evento congre-
gou.  Segundo Valdizar Albuquerque, diretor 
do SINTESP, tratou-se de um momento espe-
cial para discutir os avanços e desafios para a 
categoria, bem como realizar o planejamento 
estratégico para conquistas das necessidades 
dos profissionais Técnicos de Segurança do 
Trabalho. Entre as conquistas que o ENATEC 
já somou para os TST`s, Albuquerque desta-
cou o fortalecimento dos Sindicatos em todo 
o território nacional e a renovação da Fena-
test e sua bandeira de luta.  

C om cerca de 50 mil visitantes e geran-
do R$ 700 milhões em negócios, a 18ª 

FISP 2010 apresentou as últimas novidades 
da área e discutiu a prevenção dos acidentes 
e doenças no trabalho em palestras técnicas 
com especialistas nacionais e internacionais 
de alto nível.

O encontro congregou mais de 800 empre-
sas expositoras em 42.000 m² de pavilhão, 
com uma ampla gama de produtos e ser-
viços voltados para segurança e proteção 
do trabalhador. “Acreditamos que esta 
edição foi muito importante para reforçar a 

FISP 2010 bateu recorde de PúblIco

O VI ENATEC foi sucesso de público, com a 
participação de mais de 500 TSTs.

MEMbroS do ConSElho FiSCAl
Gestão 2007 / 2011

Suplente

Titular

Milton Perez Luiz de Brito Porfírio Adenias Santos Silva

Altair Teixeira Valdizar Albuquerque Tânia Angelina dos Santos
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mento de acidentes (e subnotificações), in-
tensificação, terceirização e informalidade, os 
quais ameaçam a dignidade plena dos traba-
lhadores do setor. Por meio do INSS, é pos-
sível notar que os acidentes de trabalho na 
construção civil cresceram 69,3% entre 2006 
e 2008. O número de óbitos aumentou 25% 
no mesmo período e os acidentes que causa-
ram incapacidade permanente subiram 37%. 
Os acidentes que causaram afastamento de 
empregados por mais de 15 dias de 2006 a 
2008 subiu em 122%.

 

Em contraste ao crescimento acelerado do 
setor, riscos e problemas estão aparecendo. 
um deles é que os trabalhadores jovens pre-
ferem ir para outros setores, como Telemarke-
ting, uma vez que trabalhar na construção 
civil não propicia a mesma compensação 
financeira em virtude dos riscos que ofe-
rece. Outro fator relacionado ao problema 
para João Rodrigues, diretor do Sintracon-SP, 
é a intensificação do trabalho no canteiro 
de obras. “Falta mão de obra qualificada, 
aumenta-se, então, a carga horária e/ou a 
exigência por prazos. Desse jeito, o cansaço 
facilita a ocorrência de acidentes”.

A expansão do setor expõe outro aspecto ne-
gativo: a falta de treinamento. A Norma Re-
gulamentar (NR) 18, que rege as condições 
e meio ambiente de trabalho na indústria da 
construção, obriga as empresas a fornecer trei-
namento. Na prática, contudo, as instruções 
muitas vezes não são dadas adequadamente. 
“As grandes empresas costumam fazer algum 
treinamento protocolar. O sindicato preferiria 
palestras específicas. O trabalho feito pelo car-

“Falta mão de obra 
qualificada, aumenta-se, 
então, a carga horária 
e/ou a exigência por 
prazos. Desse jeito, 
o cansaço facilita a 

ocorrência de acidentes”.

Fundacentro comemora 44 anos de atuação

O diretor do Sorrer a uma vaga de Depu-
tado Federal.

Participando do II Encontro dos Técnicos em 
Segurana.  

O correu no dia 21 de outubro de 2010, 
em Brasília, DF, a solenidade de come-

moração do 44º aniversário da Fundacentro 
- Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Medi-
cina e Segurança do Trabalho. Na cerimônia o 
ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, 
assinou o Aviso Ministerial encaminhando o 
novo estatuto, aprovado pelo Conselho Cura-
dor Tripartite, que visa à reestruturação da Fun-
dacentro. O documento já foi encaminhado 
para o MPOG - Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão. 

As assinaturas desses dois documentos iniciam 
o processo de reestruturação do Fundacentro, 
comemorando esses 44 anos de vida”, disse 
Eduardo Costa, presidente da entidade.

Durante a cerimônia, o ministro também assi-
nou portaria autorizando a instalação do es-
critório da direção da Fundacentro, que será o 
embrião para a sua nova sede, em Brasília.

Para Lupi, a ida da presidência da Fundacentro 
para Brasília é fundamental para articulação e 
fortalecimento do órgão. “Isso significa trazer 
a `cabeça´ da Fundação para estar ao lado do 
centro de poder”, disse o ministro.

O ministro ressaltou também o papel da Fun-
dacentro para os trabalhadores brasileiros. 
“É importantíssimo que a Fundacentro foque 
em estar próximo de quem realmente precisa, 
para defender a saúde, a capacidade de tra-
balho do trabalhador, as inovações técnicas. O 
trabalhador tem que saber os benefícios dos 
equipamentos para ele cobrar e o sindicato se 
mobilizar. O que eu penso é que tem que ser o 
foco principal fazer o trabalhador ter na Fun-
dacentro um parceiro na luta da melhoria de 
condições de trabalho, da saúde e prevenção 
de acidentes”, ressaltou Lupi.

Entre outras autoridades, o evento contou com 
a presença do ex-ministro do Trabalho, Arnaldo 

Prieto, do professor Antonio Ibanez Ruiz, do Mi-
nistério de Ciência e Tecnologia, além de repre-
sentantes da OIT - Organização Internacional do 
Trabalho, da Capes - Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível Superior, do Ipea 
- Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e do 
presidente do CNTI - Centro Nacional de Tecno-
logias de Informação e a maioria dos integrantes 
do Conselho Curador da Fundacentro.  

Crescimento vertiginoso na Construção 
                                            Civil precariza SSTG

er
al

O MPT - Ministério Público do Trabalho 
realizou, durante o mês de outubro, 

vistorias em obras em todos os Estados para 
verificar possíveis irregularidades com rela-
ção às condições de segurança e saúde no 
trabalho, às fraudes trabalhistas e aos instru-
mentos normativos do setor. A atividade faz 
parte do Programa Nacional de Combate às 
Irregularidades Trabalhistas na Indústria da 
Construção Civil do MPT. Obras consideradas 
irregulares poderão ser embargadas, total ou 
parcialmente, por meio de ações judiciais ou 
extrajudiciais promovidas pelos Procuradores 
do Trabalho.

Conforme a estratégia de trabalho, as ins-
peções são realizadas sem aviso prévio, por 
equipes multidisciplinares compostas por 
Procuradores, Peritos em Medicina ou Enge-
nharia de Segurança do Trabalho da Institui-
ção, Auditores Fiscais do MTE, entre outros. 
Em 2009, as vistorias aconteceram durante 
cinco dias, mas, neste ano, o MPT decidiu que 
as fiscalizações aconteceriam durante todo o 
mês, para que cada Procuradoria Regional do 
Trabalho pudesse trabalhar de acordo com seu 
calendário. Os resultados de todas as inspe-
ções serão divulgados até o final de outubro. 
Em 2009, das 352 obras inspecionadas, 180 
foram embargadas, sendo 121 parcialmente e 
59 totalmente.

Construção civil combina recorde 
de empregos e problemas

Estudos de mercado demonstram que a Cons-
trução civil é um dos setores que mais tem se 
destacado no Brasil em termos de crescimento. 
Dados do IBGE demonstram que o incremen-
to no 1º semestre deste ano foi de 15,7% na 
comparação com o mesmo período do ano 
passado. Em julho de 2010, a somatória de 
trabalhadores formais na construção civil 
foi recorde, de acordo com pesquisa mensal 
do SindusCon-SP - Sindicato da Indústria da 
Construção Civil do Estado de São Paulo e da 
FGV - Fundação Getúlio Vargas. 

O cenário promissor segue acompanhado, 
contudo, de dados preocupantes, como au-

pinteiro é diferente do que é feito pelo pedrei-
ro”, observa Rodrigues.

Segundo Haruo Ishikawa, vice-presidente das 
Relações Capital-Trabalho do SindusCon-SP, a 
associação da construção civil com riscos para 
o trabalhador faz parte de um “estigma”, pois 
as condições de SST têm melhorado nos últi-
mos anos. “Há 10 anos, transporte e constru-
ção civil eram os campeões absolutos de aci-
dentes de trabalho. Hoje, não ocupamos mais 
essa posição”, argumenta.

Ele reconhece que a informalidade ainda se 
alastra por, aproximadamente, metade de todo 
o setor, mas enfatiza que a indústria formal 
tem buscado avanços em termos da qualidade 
do emprego. A proporção maior de registros 
de acidentes está vinculada ao aumento de 
formalizações, avalia Ishikawa. Foram mais 
de 1,1 milhão de novos empregos a partir de 
2000. “Desde 2006, estamos passando pelo 
período com mais contratações”.

Para Damásio Aquino, pesquisador da Funda-
centro, os acidentes na construção civil têm co-
nexão também com a mudança nos padrões 
de avaliação de acidentes do INSS. Em 2007, a 
adoção do Nexo Técnico Epidemiológico Pre-
videnciário (NTEP), que define a classificação 
dos problemas de saúde passíveis de conces-
são de benefícios, inseriu algumas doenças 
ocupacionais (LER, Dort, etc) dentro das cate-
gorias de acidentes . “Até 2006, a curva dos 
acidentes de trabalho era descendente, a partir 
da mudança do NTEP em 2007, esses núme-
ros passaram a aumentar”.

Sobre a intensificação do trabalho nos can-
teiros, Ishikawa, do SindusCon-SP, diverge 
da posição apresentada pelos sindicatos. Ele 
declara que as empresas vêm respeitando as 
convenções coletivas de trabalho (CTCs) e as 
exigências estão dentro dos padrões normais. 
O representante patronal adiciona ainda que 
os empregadores investem em treinamento 
e cita, inclusive, uma parceria firmada com 
o Senai - Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial, que pretende atender 60 mil traba-
lhadores do setor.  

Fontes: Site da Repórter Brasil e Pini Web

Da esquerda para a direita: Jófilo Moreira Lima 
Júnior, diretor técnico; Eduardo Costa, presidente 
da Fundacentro; e Jorge Teixeira, assessor Especial 
da Presidência no evento em comemoração ao 
aniversário da entidade
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H á muitos anos as boas 
práticas do prevencio-

nismo aboliam a condição 
“Ato Inseguro” na análise de 
Acidente do Trabalho. A últi-

ma definição de Acidente do Trabalho dada 
pela nova redação do INSS INSTRuçãO 
NORMATIVA INSS/PRES Nº 45, DE 6 DE 
AGOSTO DE 2010 – DOu DE 11/08/2010, 
mantém a didática dos textos anteriores à 
situação de lesão, perda, incapacidade para 
o trabalho.

Logo, humanamente temos de ser críticos a 
um pensamento que leve a um profissional 
de segurança do trabalho acreditar que um 
trabalhador queira essa situação para ele. 
Segundo Art. 346, Acidente do Trabalho 
é o que ocorre pelo exercício da atividade 
a serviço da empresa ou pelo exercício do 
trabalho do segurado especial, provocando 

A Análise do Acidente de Trabalho e o 
                               Fantasma do Ato Inseguro

lesão corporal ou perturbação funcional que 
cause a morte ou a perda ou a redução, per-
manente ou temporária, da capacidade para 
o trabalho.

A persistência na análise do acidente do 
trabalho na temática do Ato Inseguro é 
considerar nossos trabalhadores como “Ka-
mikazes do Ofício” e, assim, auto denomi-
narem-se soldados da prevenção despre-
parados e mal informados. Hoje, o próprio 
Ministério do Trabalho e Emprego corrigiu o 
equívoco legal no texto da Norma Regula-
mentadora NR 01, herança de um sistema 
militar que presumia a identificação de um 
culpado e, não, a identificação da causa. O 
texto da norma no art. 1.7 dizia:

b) elaborar ordens de serviço sobre seguran-
ça e medicina do trabalho, dando ciência aos 
empregados, com os seguintes objetivos:

I - prevenir atos inseguros no desempenho 
do trabalho

Hoje, a nova redação atribui efetivamente à 
prevenção, sendo obrigação do empregador 
no art. 1.7:

b) elaborar ordens de serviço sobre seguran-
ça e saúde no trabalho, dando ciência aos 
empregados por comunicados, cartazes ou 
meios eletrônicos; (Alteração dada pela Por-
taria n.º 84, de 04/03/09 que revogou todos 
os incisos desta alínea, a saber, I, II, III, IV, 
V e VI)

Porquê a resistência em atender a nova legis-
lação, homologação de uma antiga reivindi-
cação das boas práticas prevencionistas?

 Acredito que, por formação, é natural que 
as escolas ensinem o que está expresso em 

CONDIçõES ERGONôMICAS 
INADEqUADAS
Causas: situação de trabalho precipita 
para que a pessoa faça a coisa errada, 
instrumento de leitura inadequado para 
a situação, comandos confusos, não 
percepção da informação por deficiência da 
interface, pressão no trabalho, sobrecarga 
de trabalho, orientações dúbias, etc.

Solução: análise da interação projeto-
trabalhador, postos de trabalho concebidos 
para o trabalhador e não somente para 
a produção, fortalecimento na relação 
interpessoal entre chefia e empregado 
para equilíbrio das exigências e capacidade 
individual. 

textos legais, contudo, os mesmos são requi-
sitos mínimos com os quais o bom profissio-
nal deve ir além, para assegurar, efetivamen-
te, a saúde e segurança do trabalhador.

Normalmente, a análise de acidente do tra-
balho é realizada em cima de uma matriz 
padrão didaticamente trabalhada há anos, 
ferramenta funcional por muitos, mas a au-
sência da pesquisa e aperfeiçoamento faz 
com que esses profissionais perpetuem mo-
delos que às vezes são ultrapassados.

Não há o que discutir quanto ao acidente do 
trabalho por condição do ambiente de tra-
balho. A grande dúvida é quando o acidente 
remete para uma possível falha humana.

Não podemos negar que o indivíduo é passi-
vo de falhas, e a este termo, acredito, substi-
tuir o antigo termo “ato inseguro”.

Considerar o termo falhas humanas faz com 
que nós, prevencionistas, busquemos enten-
der estas falhas para identificá-las, corrigir, 
minimizar e, com o tempo, eliminar preve-

nindo, assim, a ocorrência de um acidente 
extra-condição insegura.

Tenho trabalhado com uma ferramenta pou-
co divulgada e usada que, acredito, ajudar o 
prevencionista a sair do modelo “Ato Inse-
guro”. Ela se chama Hexágono das 
Falhas Humanas ou Hexágo-
no do Erro Humano, no 

qual o trabalhador pode sofrer um acidente 
do trabalho por fatores pessoais.

Neste modelo são entendidas as falhas hu-
manas em seis perspectivas, considerando o 

trabalhador individuo dotado de sentimen-
tos, raciocínio abstrato, capacidade 

de resolução de problemas 
diferenciados, que são:  

ATO INSEGURO- hExÁGONO DAS FALhAS  hUMANAS
DESLIZES
Causas: realizar 
uma tarefa, esquecendo-se 
de realizar um processo anterior, 
executar determinada ação que não 
poderia ser realizada, acionar válvula, 
botão, etc quando o desejado estava perto.

Solução: partir do princípio de que se 
existe uma situação passível de erro, um 
dia alguém fará errado, bloquear a ação 
errada ou a consequência da mesma; só 
ser possível a operação crítica se a anterior 
tiver sido feita. Deslizes não são resolvidos 
por exortações a atenção, só treinamentos, 
punições e ou checklists.

FALTA DE APTIDÃO FíSICA 
OU MENTAL
Causas: empregado realizando tarefa 
de outro emergencialmente, sob efeito 
de medicamentos e outras drogas, 
com problemas emocionais devido a 
consequências financeiras, de saúde e 
outros na família.

Solução: Adotar critério para 
remanejamento de empregados, 
adotar controle e acompanhamento da 
saúde física e mental dos empregados 
rotineiramente, possibilitar aproximação 
dos empregados dos níveis hierárquicos 
para identificação de problemas extra 
empresa, observar e entender desvios 
comportamentais  

FALTA DE  
CAPACIDADE

Causas: Improvisações 
organizacionais para atendimento 

a demanda produtiva, treinamentos 
deficientes tanto a tempo quanto em 
conteúdo, prevalência do conhecimento 
empírico, não revisão de processos.

Solução: Planejamento para atendimento 
da demanda produtiva sem improvisações 
de mão de obra, estágio prático para 
equipamentos novos, controle da habilitação 
do pessoal, treinamentos com avaliação 
da qualidade de tempo e conteúdo, revisar 
processos, procedimentos.   

FALTA DE MOTIVAçÃO
Causas: Negligência da causa e efeito 
e ou ação e reação, incentivos produtivos, 
fatores no trabalho que induzem a ação 
incorreta, valores diferentes (faça o que 
eu mando, mas não faça o que eu faço), 
identificação de necessidades básicas, 
instintos e pulsões, etc.

Solução: Incentivo a atitudes construtivas 
pela chefia, bons exemplos dos níveis 
hierárquicos, treinamentos sobre valores, 
escolha adequada de líder de tarefa, 
inspeção orientadora e regular nos postos 
de trabalho, limites e regras produtivas 
humanizadas, etc.
 

FALTA DE INFORMAçÃO
Causas: Informações sem critérios, sem 
avaliação da qualidade da receptividade, 
falhas na comunicação, arquivo técnico 
desatualizado, ausência de diálogo 
empregado x empregador, resistência a 
informação, etc.

Solução: Selecionar as informações 
e metodologia de aplicação, identificar 
o nível de entendimento da informação 
passada, atualizar arquivos técnicos 
acompanhando as alterações técnicas 
e legais, abrir canal de comunicação e 
incentivar o uso entre empregados e 
empregador, identificar os motivos da 
resistência às comunicações, etc.
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  “Eu  trabalho em Hospital e 

eles alegam que não assinaram 
acordo com o SINTESP, mesmo 
assim tenho   direito ao piso?”

Resp.: O Sintesp estabelece con-
venção coletiva, junto a mais de 

82 sindicatos patronais, porém, o 
Sindicato patronal que representa 

os Hospitais, tradicionalmente, não 
assina Convenção Coletiva com 

categorias diferenciadas. Todos os 
anos têm ajuizado a nossa conven-

ção e o TRT, tem decidido através 
de acórdãos as mesmas bases da 
convenção assinada pelos outros, 
contudo  após anos anos e exaus-

tivas negociações desde 2009 o SINDHOSP E 
SINDHOSFIL de Ribeirão Preto e de São Paulo 

tem assinado com a categoria.

  “Meu nome é Fernando, sou mora-
dor do Rio de Janeiro e sou formado na 

área de Segurança do Trabalho. Gostaria 
de saber como está o mercado para o 
profissional na área de SMS no Estado 

de São Paulo, pois como recém formado, 
aqui no Rio de Janeiro, tenho encontrado 

grande dificuldade de ingressar na área 
devido a falta de experiência. Ingressar 

no mesmo tem sido um grande sonho de 
consumo para mim, pois tenho a certeza 

que vou realizar um trabalho proveitoso e 
de grande dedicação. Tenho feito alguns 

cursos na área como: QSMS On e Off 
Shore, NR-10, Salvatagem e HUET, afim de 

facilitar o meu ingresso. Peço a gentileza 
de me orientar sobre essa questão, pois 
possuo disponibilidade para residir em 

São Paulo. Peço por favor, que avalie meu 
currículo e, se possível, me indique pos-

síveis cursos ou meios de poder ingressar 
na área. Antecipadamente agradeço pela 

atenção e certo de um retorno”.
Fernando Torres

Técnico de Segurança do Trabalho

Resp.: Caro Fernando, minha pequena expe-
riência em mercado de trabalho e relaciona-
mento que possuo com alguns empregadores, 
faz com que eu tenha a visão que a emprega-
bilidade para recém formados possui grau de 
dificuldade igual para qualquer formação.
A dica é que, mesmo sendo recém formado, 
o candidato deve demonstrar experiência na 
entrevista. Veja que experiência é algo ad-
quirido por conhecimento e em nossa área 
existe inúmeras oportunidade de adquiri-
-la, uma delas são estudos de caso e publi-
cações. A pesquisa faz com que agregue-
mos valor inestimável e, assim, saber fazer 
o marketing disso tudo é questão de com-
petência que vem mais cedo ou mais tarde. 
Se compararmos o mercado de trabalho de SP 

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 Tra-
balho 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 clas-
se, 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 Traba-
lho 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
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A s s i n a t u r a

com outros estados, logicamente a oportuni-
dade de emprego aqui é sempre maior, pois 
temos um dos maiores parques industriais, 
comerciais e de serviços, por outro lado assisti-
mos, aqui, o setor de petróleo e gás ser expan-
dido no Estado do Rio. Aqui o mercado é bom, 
mas a concorrência também é acirrada, além 
dos Técnicos de Segurança do Trabalho de SP 
- que não são poucos -, também concorrem às 
vagas os TSTs de PR, MG e RJ, até por causa do 
piso salarial ser um atrativo a mais. O impor-
tante é que você seja ao mercado uma mão de 
obra que vale a pena ser contratado, assim terá 
espaço em qualquer lugar que seja. Acesse o 
site do SINTESP e baixe o primeiro passo nº 227 
e leia o editorial que escrevi este mês, acredito 
ser interessante. Boa sorte!
Valdizar Albuquerque  
Diretor SINTESP

   
  “Venho por meio deste e-mail, buscar 

ajuda do SINTESP quanto a interpretação 
e solução de um problema encontrado 

com o uso de cinto de segurança tipo pa-
raquedista. Atualmente temos cintos de 
segurança com o respectivo CA: 13692 e 

9915, os quais cujas descrições do Certifi-
cado de Aprovação diz:  

PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS 
DE QUEDAS EM TRABALHOS EM AL-

TURA. Observação: AS ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS DOS TALABARTES DEVERÃO 
SER OBTIDAS JUNTO AO FABRICANTE. 

Porém, a NBR 11370, diz que o ensaio do 
cinto paraquedista é feito com 100 kg. Em 

consulta com o fabricante o mesmo não 
informa e nem fornece ficha técnica com 

estas limitações, alegando que a Seguran-
ça do Trabalho da empresa deve definir 
se pode ser utilizado por pessoas com o 

peso maior que o do ensaio. Gostaria de 
uma ajuda do SINTESP em conjunto com a 

Fundacentro, sobre qual o procedimento 
deve ser adotado. Outra dúvida também 
é: se, realmente, o limite máximo for de 
100 Kg, porque isto não vem escrito na 

observação do Certificado de Aprovação, 
tratando da mesma forma que o C.A. da 
Proteção Auditiva. Nós, como responsá-

veis pela segurança do trabalhador, deve-
mos nos basear em informações concretas 

e de engenharia para tomar decisões. 
Mas, quando não obtemos estas informa-

ções fica difícil tomar decisões. Desde já 
agradeço a atenção e aguardo resposta.

Marcelo Juliano Rosa
Segurança do Trabalho

Resp.: Referente ao questionamento quan-
to a limitação de carga do cinto de segurança 
dos Equipamentos de Proteção Individual que 
citou, considerando a Nota Técnica COREG 
Nº 9, de 16/10/2002, que cita a NBR 11370 
como norma de ensaio e esta, por sua vez, 

trabalha com o limite de carga de 100 Kg, o 
procedimento que deve ser adotado é o aten-
dimento ao limite de carga do equipamento. 
O fato de não estar explícito no CA a carga do 
equipamento é algo que poderei considerar 
como proposta e, na próxima reunião do CNT 
da NR06, no qual faço parte, vou expor a su-
gestão, pois estamos em fase de adequação da 
Norma e é bem vinda a sugestão.
As informações concretas e de engenharia 
para tomada de decisões pelos responsáveis 
pela segurança e saúde do trabalhador devem 
sempre estar pautadas no exercício estritamen-
te técnico e legal, assim, neste caso é o aten-
dimento pleno da carga estabelecido ao equi-
pamento quando do ensaio pela norma NBR 
11370 (100 KG).
Em consulta ao SAC das empresas fabricantes 
dos EPI citados, recebi a informação correta 
quanto ao limite de carga, contudo, é reco-
mendável, como consumidor quando não 
atendido ou satisfeito na relação comercial, 
adotar procedimentos para aquisição de equi-
pamentos e outros para seus fornecedores à 
vossa empresa que gerencia.
Valdizar Albuquerque
Diretor SINTESP

  “Eu  trabalho em Prefeitura e 
eles alegam que não assinaram 

acordo com o SINTESP, mesmo assim 
tenho direito ao piso?”

Resp: Segundo a Constituição Federal, artigo 
7º: São direitos dos trabalhadores urbanos e 
rurais, além de outros que visem à melhoria de 
sua condição social: inciso V: “Piso salarial à ex-
tensão e à complexidade do Trabalho”.  Além 
do que Todo trabalhador: desde que subordina-
do a um contrato de emprego (art. 3º da CLT). 
Sem distinção de sexo: tal como determina a 
CF de 1988 (art. 7º, XXX); nas empresas públi-
cas ou privadas. Como não existe convenção 
com os entes públicos, o piso dos Técnicos de 
Segurança do Trabalho não é aplicável para os 
profissionais que atuam nos órgãos municipal, 
estadual e federal, e isto porque, por tratar-se 
de órgão público eles não integram no pro-
cesso de Dissídio Coletivo perante o Tribunal 
Regional do Trabalho, uma vez que tal situação 
deve ser embasada através do encaminhamen-
to de uma Lei, Decreto ou Portaria. Nesse caso 
os profissionais devem juntar-se a um vereador 
ou secretário municipal vinculado a sua seção, 
a fim de que regulamentem tal condição para 
a carreira do técnico com um salário mais ade-
quado. Tal dispositivo é aplicado para o técni-
co estatutário ou celetista. O piso deverá  ser 
aquele negociado pela categoria diferenciada, 
ou seja, o SINTESP, no bojo do princípio consti-
tucional mencionado. Há de se mencionar que 
a base deve pressionar o prefeito, o vereador 
etc,  no sentido de os entes públicos virem a 
cumprir, o contido nas convenções existentes. 




