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C om a entrada do novo governo, no 
qual pesa o caráter de ser uma con-

tinuidade do governo atual, reacendem as 
expectativas do setor prevencionista so-
bre as questões de base para que haja um 
avanço das ações de Saúde e Segurança 
do Trabalho no Brasil.

Sabemos que qualquer ação estrutural do 
governo nessa área tem que valorizar o 
papel dos Técnicos de Segurança do Tra-
balho e das Cipas, uma vez que são os 
principais e indispensáveis atores para a 
promoção da Saúde e Segurança do Tra-
balho nos ambiente de trabalho. 

É de conhecimento de todos que temos 
demandas represadas de governo que se 
arrastam por décadas, entre as quais a as-
sinatura da 1ª Política Nacional de Saúde 
e Segurança do Trabalho, que já foi cons-
truída pelo sistema tripartite e se encon-
tra na gaveta do Presidente da República. 
Além disso, outra demanda de extrema 
importância é a regulamentação dos Con-
selhos Federal e Estaduais dos Técnicos de 
Segurança do Trabalho.

Portanto, temos, com absoluta convicção, 
de que quaisquer outras demandas não 
menos importantes, não promoveriam re-
sultados objetivos nos locais de trabalho 
com o mesmo impacto que essas duas de-
mandas representam para a nossa cate-
goria, uma vez que temos que dar espaço 
para o que é objetivo e concreto para a 
qualidade de vida do trabalhador.

Por isso, estamos alimentando uma gran-
de expectativa gerada com a iniciativa da 
Previdência Social por meio da implemen-
tação do FAP/NTEP, que valoriza o inves-
timento na prevenção e penaliza os maus 
empregadores. 

E, sabemos que os técnicos e os cipeiros 
poderão oferecer uma grande contribui-
ção de forma integrada com o movimento 
sindical, bem como nas ações em conjun-
to com os demais especialistas, emprega-
dores e governo.

Sendo assim, esperamos que, minimamen-
te, essas expectativas sejam atendidas sem 
nenhuma utopia de nossa parte.  

Armando Henrique
Presidente
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N o dia 10 de Novembro de 
2010, membros do Con-

selho Sindical da Região do AB-
CDMRP, onde participam mais 
de 30 Sindicatos ligados a Força 
Sindical, CUT e outras Centrais 
Sindicais, se reuniram mais uma 
vez com a SERT - Secretaria do 
Emprego e Relações do Traba-
lho, de Santo André, para co-

brar as ações conjuntas com o Ministério do 
Trabalho e Emprego, visando, com isso, aten-
der as demandas trabalhistas em benefícios 
dos trabalhadores. Representando a Regional 
SINTESP ABC estavam presentes os diretores 

Regional SinTeSP aBC participou de reunião com 
     demais sindicatos na SeRT, em Santo andré, SP

SinTeSP promoveu 2º Sábado de 
                       capacitação Permanente em sua sede

N a manhã de 30 de outubro de 2010, 
o SINTESP realizou em sua sede, no 

Centro de São Paulo, o 2º Sábado de Ca-
pacitação Permanente com o objetivo de 
proporcionar um dia diferenciado, trazendo 
temas atualizados para serem comparti-
lhados com os Técnicos de Segurança do 
Trabalho, alunos e demais prevencionistas. 

A programação teve inicio às 9h00 e contou 
com as palestras de Vagner Lobosco, Enge-
nheiro de Segurança do Trabalho e Engenhei-
ro Elétrico, e autor do 1º Manual de apoio a 
gestão NR-10, cuja palestra abordou o tema 
“Gestão NR-10 FAÇA VOCÊ MESMO!”; e 
Márcio de Paula, Técnico de Segurança do 
Trabalho, com 13 anos de experiência na 
área hospitalar, que falou sobre “Segurança 
no ambiente hospitalar (NR-32)”.

Para Rogério de Jesus, diretor do SINTESP, 
a segunda edição do Sábado de Capacita-
ção Permanente (a primeira ocorreu no dia 
4 de setembro de 2010), foi muito boa e 
mais uma vez demonstrou que o Sindicato 
deu um passo certo em prol da qualidade 
de vida no ambiente de trabalho. “Tivemos 
90 inscrições, das quais compareceram 50 
participantes, o que para nós foi um volume 
muito bom de pessoas, considerando que 
concorremos com um feriado prolongado de 
quatro dias. Desse total de 50 pessoas, 30% 
foi composto por mulheres, 40% eram Téc-
nicos, 60% eram estudantes de TST, e 40% 
já são sócios do SINTESP”, explicou Rogério.

Conforme ele, as palestras foram muito 
ricas em detalhes e prenderam a aten-
ção dos participantes que buscaram tirar 
o máximo de proveito do conhecimento 
dos especialistas. “Os palestrantes, pelo 
grande know-how que possuem nas áre-
as em que atuam, envolveram o público 
no momento do debate e por conta disso 
tivemos que estender mais 30 minutos, 
além do previsto na programação, para 
conseguir contemplar as dúvidas e ques-
tões de todos os participantes”, contou 
Rogério.

A criação do Sábado de Capacitação Perma-
nente é mais uma inovação do SINTESP, cujo 
projeto vem somando positivamente para 
levar adiante a proposta do SINTESP de aju-
dar o trabalhador a encontrar soluções em 
prol da saúde e segurança no seu dia a dia. 
“Temos por objetivo realizar esse encontro 
especial com os profissionais uma vez por 
mês, promovendo palestras orientativas, 
com temas atuais presenças de profissionais 
de alto nível e experiências. O sucesso desse 
segundo sábado conferiu que estamos no 
caminho certo”, declarou Rogério.   

Técnicos de Segurança do Trabalho, 
alunos e demais prevencionistas 
prestigiaram a segunda edição 
do encontro que contou com 50 
participantes. Os participantes 
interagiram bastante e buscaram 
tirar o máximo de proveito do 
conhecimento dos palestrantes

Paulo R. Visgueiro, José Ferreira do Nascimen-
to e Luiz B. Porfírio.

Na oportunidade, Dr. Mauro José Correio, ge-
rente regional, expôs a importância dos Sindi-
catos nas garantias dos direitos trabalhista e 
parceiros para as soluções de conflitos, porém 
reconheceu que as demandas aumentaram e 
as condições atuais já estão no limite, ou seja, 
que já está sendo feito tudo que é possível para 
atender essas demandas, porém dando priori-
dades aos casos mais complicados. 

Para os representantes do Conselho Sindical da 
Região do ABCDMRP, não há dúvidas que exis-

te uma grande vontade da Gerência, mas ficou 
visível que a falta de Recursos Humanos por 
parte do Governo está deixando os trabalha-
dores sem uma assistência mínima. Com esse 
quadro, ficou claro que é preciso investir nas 
SERTs, por isso, na ocasião o Conselho sugeriu 
a seguinte proposta:

1 – uma audiência com o Ministro 
do Trabalho, Carlos Lupi

2 – Cobrar do Governo a contrata-
ção de fiscais e mais investimento 
nas SERTs.   

C om base nesse convênio, o desconto será 
efetivado por meio do aumento do per-

centual do desconto-antecipação, concedido 
àqueles que efetuam o pagamento antes da 
data de vencimento das parcelas. Confira em 
que situações eles são válidos:

I. Nos Cursos de Graduação (bacharelados, licen-
ciaturas ou tecnológicos) e Sequenciais, ministra-
dos na modalidade de:

  (a) ensino presencial, o aumento do percentu-
al do desconto-antecipação será tal que o valor 

SinTeSP fecha convênio de desconto nas mensalidades 
com a uniP para os associados e seus dependentes

pago pelo aluno, com antecipação máxima, con-
tratualmente até o 5º (quinto) dia útil de cada 
mês, fique reduzido de 5% (cinco por cento);
  (b) ensino presencial interativo (SEPI) e de ensi-
no interativo (SEI), o aumento do percentual do 
desconto-antecipação será tal que o valor pago 
pelo aluno, com antecipação máxima, contra-
tualmente até o dia 6 (seis) de cada mês, fique 
reduzido de 10% (dez por cento).

II. Nos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu 
(especialização), ministrados nas modalidades 
de ensino presencial, interativo e presencial in-

terativo, o aumento do percentual do desconto-
-antecipação será tal que o valor pago pelo alu-
no, com antecipação máxima, contratualmente 
até o dia 6 (seis) de cada mês, fique reduzido de 
10% (dez por cento).  

SOLUçõES Em 
ACúSTICA E VIbRAçãO 
HIgIENE OCUPACIONAL

11 5089-6464 
comercial@01db.com.br 
www.01db.com.br
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A XII FIMAI – Feira Internacional 
de Meio Ambiente e Sustenta-

bilidade, a maior da América Latina 
no setor, realizada nos dias 9, 10 e 11 
de novembro de 2010, no Pavilhão 
Azul do Expo Center Norte, apresen-
tou excelentes resultados. Os dire-
tores do SINTESP, Wagner De Paula, 

Valdirio Antonio Guerra e Valdizar Albuquerque 
marcaram presenças importantes no evento.

Segundo a organização, foram contabiliza-
dos cerca de 36 mil visitantes durante os três 
dias de evento, sendo a maioria, profissionais 
da área ambiental e especialistas no assunto. 
Quanto ao número de negócios, o valor cal-
culado para este ano é 30% maior que o de 
2009, representando um total aproximado de 
R$ 1,1 bilhão. 

Reunindo mais de 400 expositores, a XII FIMAI 
superou as expectativas da edição anterior, de 
acordo com o diretor executivo, Julio Tocalino 
Neto. “Como sempre, a feira está crescendo 
muito em número de visitantes e congressistas 
qualificados. Em 2009 tivemos dois seminários 
paralelos, nesta edição tivemos sete, esse au-
mento mostra, além do crescente interesse de 
instituições em disseminar o conhecimento so-
cioambiental, o número de pessoas interessadas 
em adquirir e disseminar esse conhecimento. 
No total tivemos 1,2 mil congressistas. Também 
contamos com a presença de muitos expositores 
que participaram pela primeira vez e já apresen-
taram resultados positivos”, declarou.

Maior feira ambiental da américa latina  
                       realizou mais uma edição bem-sucedida

de Reciclagem, operada na feira pelo segun-
do ano consecutivo. A Estação foi coman-
dada por uma Cooperativa de Catadores, 
associada ao Cempre, que fez o processo 
de triagem, operação de prensa e encami-
nhamento do material. Ela foi responsável 
por realizar a gestão dos resíduos gerados 
durante os três dias de seminários e feira. 
“Além de ser importante para divulgar o tra-
balho que está sendo feito pela cooperativa, 
todos querem saber como funciona uma Es-
tação de Reciclagem, e isso acaba fazendo 
parte da vida de todo mundo”, explicou An-
dré Vilhena, diretor do Cempre – Compro-
misso Empresarial para a Reciclagem. Todo 
o material arrecadado foi doado para a Co-
operativa, que também se responsabilizou 
pela operacionalização da Estação. 

Em 2011, a FIMAI acontecerá de 8 a 10 de 
novembro, no Pavilhão Azul do Expo Center 
Norte, em São Paulo.  

A XII FIMAI congregou sete eventos parale-
los, os já tradicionais XII SIMAI – Seminário 
Internacional de Meio Ambiente Industrial e 
Sustentabilidade e VI Recicle Cempre – Se-
minário de Resíduos; e os inéditos: Seminário 
Internacional sobre Regulamentação de Mer-
cado de Emissões Atmosféricas da A&WMA; o 
I Workshop Rede Senai Provedora de Soluções 
Ambientais Tecnológicas, promovido pelo SE-
NAI Nacional; o Desk Green Economy Projeto 
Desenvolvimento Sustentável Bilateral 2010, 
da Câmara Ítalo-Brasileira; o Workshop sobre 
Bens e Serviços Ambientais, promovido pelo 
MDIC - Ministério do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior; e o Fórum – Israel 
NewTech: Água e Energias Renováveis, um fó-
rum e encontro com empresas israelenses pro-
movido pela Missão Econômica do Consulado 
de Israel no Brasil, juntamente com a Câmara 
Brasil-Israel de Comércio e Indústria.

Uma das principais atrações foi a Estação 

Albuquerque levou seus alunos do curso de Gestão 
Ambiental para visitarem a feira.(acima)

Os diretores De Paula e Guerra prestigiaram Tocalino Neto 
na solenidade de abertura da feira. (ao lado)

SinTeSP marcou presença no Centro de formação da 
oiT, em Turin, na itália; e em Madri, na espanha

S elma Rossana, vice-Presidente do SIN-
TESP Regional Guarulhos e diretora da 

Força Sindical, esteve representando a Força 
Sindical e a nossa categoria no Centro de For-
mação da OIT- Organização Internacional do 
Trabalho, em Turin, na Itália, e, posteriormen-
te, em  Madri, na Espanha. 

Durante três semanas Selma participou do 
Curso “Formação Sindical em Seguridade 
Social”, sendo as duas primeiras semanas em 
Turin, onde assistiu aulas teóricas e planos de 
acão; e na terceira semana ficou em Madri, 
onde pode conhecer Escolas Sindicais, Minis-
tério da Previdência e da Imigração da Espa-
nha, juntamente à  um grupo de sindicalistas 
militantes de vários países latino-americanos. 

“O propósito de estar ali era avaliar e conhe-
cer  questões muito importantes sobre a Previ-
dência Social, analisar situações, abordagens 

e projetos propostos para melhorar e ampliar 
a cobertura dos sistemas de nossos países, é 
claro, com a crença fervorosa da universabili-
dade e solidariedade”, informou Selma. 

Ela disse ainda que existe uma preocupação 
muito grande da OIT no que diz respeito aos 
acidentes de trabalho que alcançam o número 
alarmante de 300 milhões ao ano no mundo 
e para tanto, ficou como pauta principal des-

se curso que os investimentos  em segurança 
do trabalho  devem ser tópico de negociação 
coletiva, pois entendem que quanto mais 
profissionais de segurança qualificados nos 
postos de trabalho, em sindicatos, em orgãos 
governamentais, assim como investimentos 
em equipamentos e treinamentos. “Dessa 
forma, menos acidentes acontecerão e, com 
isso, com certeza a qualidade da Previdencia 
melhorará”, destacou.   

Selma (com a faixa do Brasil) em companhia dos 
especialistas que também compuseram a comitiva que 
participou dos cursos no Centro de Formação da OIT
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Técnicos de Segurança do Trabalho 
ganharam mais uma homenagem especial

ara prestigiar os tra-
balhadores que tan-
to contribuem para 
a qualidade de vida 
nos ambientes de 
trabalho, o SINTESP 

realizou no dia 26 de novembro de 2010, o 
seu tradicional café da manhã para come-
morar o “Dia do Técnico de Segurança do 
Trabalho”. Celebrado nacionalmente no dia 
27 de novembro, este ano o evento foi rea-
lizado no anfiteatro da nova sede da Central 
Força Sindical e contou com as presenças de, 
aproximadamente, 250 pessoas entre traba-
lhadores, dirigentes sindicais, políticos, repre-
sentantes do governo e empresários.

O evento contou com as presenças de al-
guns dos mais importantes articuladores do 
movimento nacional em prol da segurança e 
saúde do trabalhador. Entre eles, José Roberto 
de Melo, superintendente da SRT/SP, em en-
trevista ao jornal Primeiro Passo, falou sobre 
a importância da comemoração e declarou 
que um dos grandes problemas do nosso país 
ainda é a segurança e saúde do trabalho, por 
isso ações como essa, em que profissionais 
da área se reúnem e debatem questões liga-
das ao dia a dia do trabalhador, principalmen-
te as de aspectos técnicos, reforçam o papel 
do técnico de segurança e ajudam a formar 
uma integração entre eles, as empresas e o 
Ministério do Trabalho. “Assim, um a alimen-
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ta o outro, não só sob a ótica da garantia 
do cumprimento da legislação trabalhista 
pertinente à área de SST, mas também, 
nos ajudando até, inclusive, a nortear os 
trabalhos de fiscalização do MTE, para 
garantir, exatamente, o cumprimento da 
legislação”, explicou Melo. Além disso, 
em sua opinião, a colaboração através 
de patrocínio ou apoio a reuniões, 
eventos, treinamentos, cursos, que 
resultem, cada vez mais, em melhoria 
das condições de trabalho são sempre 
válidos. “Não podemos mais conviver 
com a situação que ainda enfrentamos 
hoje, com trabalhadores morrendo no 
ambientes de trabalho, adquirindo do-
enças ocupacionais. Por isso, considero 
que temos que buscar uma melhoria 
constante e forte. E, eventos dessa natureza, 
contribuem muito para isso”, observou.

O empresário F. Gulin, que preside o Sindi-
seg - Sindicato da Indústria de Material de 
Segurança, também deu sua palavra ao Pri-
meiro Passo: “considero que o dia 27 de no-
vembro também é o dia do nosso setor, por 
isso procuramos fazer uma série de eventos 
para enriquecer essa semana e destacar a 
importância do Técnico de Segurança para a 
promoção da qualidade de vida”, informou. 
Como exemplo, ele contou que o Sindiseg, 
em ação com várias outras entidades, espe-
cialistas educacionais, e empresas, lançou 

no dia 25 de novembro, 
em São Paulo, SP, um 
Plano de Ensino Pre-
vencionista para 2011, 
o qual busca somar 
iniciativas em prol do 
setor e a favor da edu-
cação. Sobre a come-
moração do SINTESP, 
Gullin demonstrou 
carinho ao trabalho 
dos técnicos. “O TST é 
o elemento de ligação 
das empresas com o 
trabalhador e merece 
esse reconhecimento”, 
expressou.

Ao dar início à programação do evento, fo-
ram convidados para compor a solenidade 
de abertura: Armando Henrique, presidente 
do SINTESP; Arnaldo Gonçalves, secretário 
Nacional de Saúde da Força Sindical; José 
Roberto de Melo, superintendente da SRT-
-SP; o vereador Cláudio Prado; Sérgio Luiz 
Leite, presidente da Fequimfar – Federação 
dos Químicos do Estado de São Paulo; Do-
mingos Lino, coordenador-geral do Departa-
mento de Saúde e Segurança Ocupacional 
do Ministério da Previdência Social; Luisi-
nho, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos 
de São Paulo; Geraldino dos Santos Silva, 
secretário de Relações Sindicais da Força 
Sindical; F. Gulin, presidente do Sindiseg, 
representando os empresários do setor; 
Milton Perez, superintendente da ABPA - 
Associação Brasileira para Prevenção de 
Acidentes; Raul Casanova Júnior, diretor 
executivo da Animaseg - Associação Nacio-
nal da Indústria de Material de Segurança 
e Proteção ao Trabalho; Iranildo Domingos 
de Souza, presidente do Sintepav/Bahia; 
Ademir Amaral, diretor financeiro do Sindi-
cato dos Técnicos de Segurança do Estado 
do Amazonas; Cleonice Caetano Souza, 
secretaria nacional de Saúde e Segurança 
da Central União Geral dos Trabalhadores; 

e Luiz Bittencourt, secretário da Saúde e Se-
gurança da Força Sindical de Santa Catarina. 

Todos felicitaram os TSTs pelo seu dia e res-
saltaram a importância desse profissional 
para toda a sociedade, pois são eles quem 
contribuem, através da sua atuação técnica 
e social, para a melhoria das condições nos 
ambientes de trabalho e preservação da vida 
do trabalhador, bem como reconheceram a 
atuação do SINTESP como sendo primordial 
para valorizar o papel do TST e conquistas al-
cançadas até o momento. 

Arnaldo Gonçalves, da Força, por exemplo, 
destacou que é importante marcar essa data 
porque o trabalho que o TST desenvolve den-
tro das empresas, muitas vezes é incompreen-
dido, fora as dificuldades que são enfrentadas 
diariamente, porém é de suma importância. 
Ele parabenizou o SINTESP pelo que tem fei-
to para proteger e defender o trabalhador. 
“Gostaria de lembrar que a atuação do SIN-
TESP vem crescendo e se fortalecendo, cada 
vez mais, no sentido de valorizar o TST e toda 
a categoria prevencionista”, destacou.

Melo, da SRT-SP, por sua vez, ressaltou que 
diante de sua experiência de mais de 45 anos 
de convivência com o setor metalúrgico ba-
sicamente e em razão deste um ano e meio 
que está à frente da SRT-SP, enxerga que: “se 
todas as empresas cumprirem integralmente 
a legislação trabalhista no âmbito do capítu-
lo que diz respeito a saúde e segurança, elas 
têm um custo, mas quem paga a conta so-
mos nós, consumidores, que compramos os 
produtos, por isso nos compete exigir que o 
empresário atue para garantir a segurança no 
ambiente do trabalho”. Conforme ele, esse 
exercício pode ser feito por meio da fiscali-
zação, das ações dos trabalhadores e seus 
sindicatos, entre outros. Outro foco que Melo 
chamou a atenção foi sobre a qualificação. 
“Precisamos ganhar mais competência para 
discutir de igual para igual com patrões, insti-
tuições, organizações nacionais e internacio-
nais, sobre como é que nós devemos e o que 
devemos fazer para que melhores condições 
de trabalho sejam garantidas”, declarou.

Armando Henrique, presidente do SINTESP, 
destacou em seu discurso que o trabalho em 
prol da saúde e segurança do trabalho é um 
trabalho em grupo, ou seja, de “formiguinha”, 
haja vista a contribuição que cada um dos en-

volvidos exerce para a 
melhoria das condições 
do trabalho. “Nós, do 
SINTESP, nos sentimos 
muito agradecidos por 
proporcionar uma atu-
ação proativa em prol 
desse setor”, revelou. 
Além disso, Armando 
disse que há uma evi-
dência muito clara que 
o trabalhador está se 
apropriando das ques-
tões de saúde e seguran-
ça do trabalho. “Concor-
do que há pouco mais 
de 10/20 anos esse 
assunto era um grande 
tabu em nosso meio e 
os TSTs tiveram muita 
dificuldade para quebrá-
-lo em conjunto com o 
movimento sindical e, 
hoje, percebe-se que as 
portas começam a abrir 
para nós”, mencionou.

Conforme Armando, o SINTESP cresceu 
800% nos últimos tempos. Outra questão 
que comprova esse trabalho bem-sucedido 
são as láureas que tem recebido de diversas 
entidades. “Este é o quarto ano consecutivo 
que somos reconhecidos com o Prêmio Mar-
ca Brasil como a entidade prevencionista 
de mais destaque no país, o que é um fato 
muito relevante para nós e reconhecimento 
muito importante pelos esforços que temos 
feito”, salientou. 

Armando brincou ainda dizendo que o técni-
co de segurança é como salsicha em cachorro 
quente, uma vez que é prensado pelos em-
presários que, muitas vezes querem que as 
coisas aconteçam, mas muitas vezes não põe 
a mão no bolso ou então não dão espaço 
para as ações sempre implementadas quan-
do acham que contraria os objetivos produti-
vos e financeiros; bem como pelos trabalha-
dores que muitas vezes, por não entenderem 
as ações enxergam o técnico como preposto 
do patrão. “Nosso grande desafio é gerenciar 
essas questões e conseguir sucesso com nos-
so trabalho”, avaliou.

Ele destacou também sua convicção em acre-
ditar que a função social do TST extrapola a 

vida profissional. Confor-
me ele, a categoria tem 
como expectativa futura, 
principalmente, agora com 
a existência do FAP/NETP, 
que seja possível liberar al-
gumas das suas demandas 
represadas, em especial, a 
regulamentação do Con-
selho de Classe. “Essa é, 
sem dúvida, a nossa prio-
ridade. A partir da concre-
tização do nosso Conselho 
de Classe tenho certeza de 
que o TST se sentirá mais 
seguro no exercício da pro-
fissão e, com isso, vai ter 
mais autonomia e isenção 
para atuar de forma mais 
efetiva em prol da saúde 
e segurança do trabalha-
dor”, observou.

Após as declarações dos 
componentes da mesa, 
o SINTESP homenageou, 

com a entrega de placas comemorativas, um 
Técnico de Segurança do Trabalho que de for-
ma simbólica representou toda a categoria, o 
TST Ricardo Setsuo Yokomizo, pelo seu per-
fil de atuação, uma vez que trabalha há 10 
anos numa empresa do setor farmacêutico e, 
junto com sua equipe, conseguiu atingir 721 
dias sem afastamentos ou acidentes. Outro 
homenageado foi Raul Casanova Junior, da 
Animaseg, como representante empresarial 
“amigo da categoria”. E este ano, na função 
de sindicalista, foi prestada uma homenagem 
ao Serginho, da Fequimfar, em reconhecimen-
to às atividades que a entidade desenvolve 
nesta área.

Os homenageados manifestaram seus sen-
timentos de gratidão pelo reconhecimento. 
Serginho, da Fequimfar, por exemplo, agra-
deceu ao SINTESP, destacando que é um sin-
dicato importante por ter trabalhadores em 
basicamente todos os setores produtivos e 
que são pessoas responsáveis para que haja 
a melhoria nos ambientes de trabalho, contri-
buindo juntamente com os sindicatos das ca-
tegorias preponderantes, que os trabalhado-
res tenham locais de trabalhos mais seguros. 
“E, neste dia de comemoração à profissão do 
TST, ser homenageado por essa categoria, é 
motivo de orgulho para nós da Federação dos 

Cerca de 250 pessoas entre trabalhadores, 
dirigentes sindicais, políticos, representantes 
do governo e empresários e prestigiaram o 

evento e café da manhã comemorativo para o 
TST, que já é uma tradição do SINTESP

Armando Henrique 
destacou que a 
regulamentação do 
Conselho de Classe é a 
prioridade da categoria 
no momento e todos os 
presentes concordaram

Raul Casanova recebeu a placa 
simbólica como empresário 
amigo da categoria das mãos 
de Melo, do SRT-SP

Antonio de Sousa Ramalho, do 
Sintracon-SP, entregou a placa 
ao Serginho, da Fequimfar, 
escolhido na função de 
sindicalista
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união necessária entre todos os profissionais 
prevencionistas para alcançar melhores resul-
tados em prol da SST.

Dando prosseguimento ao evento, o públi-
co presente assistiu a palestra “O papel do 
TST no FAP/NTEP”, proferida por Domingos 
Lino, da Previdência Social, cujo foco foi 
apresentar as políticas ligadas ao trabalha-
dor no Governo Lula, bem como as questões 
ligadas ao FAP/NTEP, o perfil profissiográfico 
que está sendo transformado em sistema, e 
o papel dos TSTs para aplicá-las com quali-
dade e eficácia em prol da melhoria contí-
nua da saúde e segurança.

Para Lino, o evento promovido pelo SINTESP 
é acima de tudo um reconhecimento do sin-
dicato aos trabalhadores da sua categoria, os 
quais têm um papel importantíssimo porque 
cabe a eles, legalmente, no exercício da sua 
profissão, a identificação, a análise e a pro-
positura de algumas medidas que possam 
melhorar os ambientes de trabalho. “Se nós, 
tomarmos a média, segundo o anuário esta-
tístico de acidente de trabalho da Previdência 
Social, temos em 2009 uma média de 43 tra-
balhadores/dia que não mais retornaram ao 
trabalho devido a morte ou invalidez, então 

o quadro é caótico e os TSTs tem um papel 
muito importante no ponto de vista de que 
ao melhorarem as condições de trabalho, 
efetivamente ajudam a termos uma redução 
desses eventos”, explicou. Outra questão 
importante segundo Lino, não só para as 
empresas em si, mas para os trabalhadores 
e a sociedade em geral, é o preparo desses 
profissionais visando com que as empresas 
possam, em relação ao NTEP e o FAP, investir 
na melhoria dos seus ambientes de trabalho 
e, consequentemente, obterem menores ta-
xas de seguro-acidente.

Ele enfatizou ainda ao final de sua apresen-
tação a importância do SINTESP e dos TSTs 

em nível nacional para a mudança do Decreto 
6945 para o 7331/2010 (conheça o histórico 
que proporcionou as mudanças dos Decretos 
no box da matéria).

Para complementar as comemorações houve 
também a apresentação da peça teatral “O 
novo papel do TST” e sorteios de brindes en-
tre os participantes.

Esta edição foi patrocinada pelas empresas 
MSA, Meio Equipamentos, Dany Equipamen-
tos de Proteção Individual, Íris Safety Óculos 
de Segurança, 01DB Brasil Aparelhos de Me-
dições e Análises de Ruídos, Sperian Protec-
tion EPIS e Instrumentação.  

Histórico da alteração do Decreto 6.945   
pelo Decreto 7.331 de 19.10.2010 

Vitória da Categoria dos 
Técnicos de Segurança e dos Trabalhadores!

Químicos, bem como da Força Sindical, pois 
sempre prezamos, através do nosso Departa-
mento de Saúde, a buscar melhores condições 
de trabalho, então é uma grata satisfação re-
ceber essa homenagem e também considero 
uma oportunidade para pensar na ampla 
pauta que existe no setor de saúde e seguran-
ça e que exige a nossa participação proativa 
cada vez mais”, observou.

Raul Casanova, também sentiu-se muito hon-
rado pela homenagem e ressaltou que trata-
-se de uma batalha que todos estão travando 
juntos em prol da proteção do trabalhador 
brasileiro, a qual já avançou bastante, mas 
é preciso que os envolvidos fiquem cada vez 
mais unidos para que possam ter a força ne-
cessária para atingir os objetivos, dentre os 
quais o Conselho de Classe dos TSTs, bem 
como é preciso também ter força política para 
fazer valer esses objetivos. “Fui surpreendido 
por esta homenagem como empresário amigo 
da categoria e a considero muito importante, 
pois quem realça essa data são os TSTs, que 
representam o grupo mais forte no setor e são 
quem elevam a bandeira da SST em todos os 
ambientes de trabalho”, informou.

O Técnico de Segurança homenageado este 
ano, Ricardo, agradeceu pelo reconhecimento 
e comentou que relembrar fatos que aconte-
ceram quando começou seus estudos para 
ingressar na área foi muito emocionante. Ele 
compartilhou a homenagem com todos os 
companheiros da área de segurança. “Para 
mim, essa homenagem representa uma gran-
de responsabilidade e, acima de tudo, forta-
lece minha caminhada na área”, destacou. 
Ricardo salientou o grande apoio que os TSTs 
de Guarulhos recebem por parte da Regional 
SINTESP da cidade e que, juntos, estão em-
penhados para promover, cada vez mais, a 

Ricardo foi homenageado como o 
Técnico de Segurança do Trabalho 
que representou a categoria este 
ano e recebeu a placa das mãos 
de Armando Henrique

Pelo quarto ano 
consecutivo, 
o SINTESP foi 
laureado com o 
Prêmio Marca 
Brasil por ser 
a entidade 
prevencionista 
de maior 
destaque no 
país

24.08.09 
Publicado o Decreto 6.945, conflitando com 
a NR-9/Portaria 3.214, evidenciando corpora-
tivismo de exclusividade para Engenheiros de 
Segurança para elaborar PPRAs no segmento de 
TI - Tecnologia de Informações. Desqualificando 
os profissionais Técnicos de Segurança e abrindo 
precedente para ampliação deste principio para 
outros segmentos.

04.09.09 
O SINTESP encaminhou Oficio via AR, para o 
Presidente da República, Ministro da Ciência e 
Tecnologia, Ministro da Previdência, Ministro do 
Trabalho, Ministro da Casa Civil, Presidentes das 
Centrais Sindicais, SIT - Secretaria de Inspeção 
do Trabalho e Ministério da Fazenda.

Obs.: Foi anexado abaixo assinado com 4 mil 
assinaturas coletadas durante a Expo Prote-
ção´2009, em São Paulo, a qual estava sendo re-
alizada quando ocorreu a divulgação do Decreto. 
Este Ofício foi subscrito por: Força Sindical, UGT, 
CTB, CNTC, FENATEST, Sindicatos dos Técnicos 
de Segurança do Trabalho dos Estados: AL, AM, 
PA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PR, PB, PE, 
PI, RN, RO, RS, RR, SC, SP, SE e BA.

10.09.09 
UGT – União Geral dos Trabalhadores, enviou 
documento à Presidência da República, subscrito 
pelos sindicatos de TSTs filiados do Paraná, 
Santa Catarina, Bahia, Alagoas e Pará.

10.09.09 
Enviado, via AR, cópia dos manifestos e Ofícios, 
para o Sr. Remigio Todeschini, diretor de Saúde e 
Segurança do Trabalho da Previdência  Social.

17.09.09 
O SINTESP promoveu uma campanha junto à 
Categoria dos TSTs no Estado de São Paulo, 
visando o envio de mensagens de desagravo 
aos Ministérios envolvidos diretamente com o 
Decreto e Presidência da Republica.

14.09.09 
Recebemos ofício do Ministro do Trabalho, infor-
mando a tramitação dos nossos manifestos.

14.09.09 
Recebemos ofício da Presidência da República, 
informando sobre a tramitação dos nossos 
manifestos.

21.09.09 
Enviado manifesto da Câmara de Vereadores 
de São Jose do Rio Preto-SP para a Presidência 
da República, por iniciativa do Vereador Pedro 
Roberto, diretor Licenciado do SINTESP.

08.10.09 
Acusamos recebimento de cópia de diversos 
documentos enviados pela categoria dos 
Técnicos de Segurança do Trabalho no Estado de 

São Paulo e Outros Estados, solicitando a revisão 
do Decreto.

25.11.09 
Recebemos ofício do Ministro do Trabalho, infor-
mando a tramitação, com cópia de Nota Técnica 
da SIT- Secretaria de Inspeção do Trabalho, 
favorável a revisão do Decreto.

27.11.09 
No Tradicional Café da Manhã, em comemoração 
ao Dia do Técnico de Segurança, realizado na Fun-
dacentro, em São Paulo, o SINTESP homenageou o 
sr. Remigio Todeschini como Técnico de Segurança 
do Ano, com base no seu trabalho frente a imple-
mentação do FAP - Fator Acidentário de Preven-
ção, na condição de Direwtor do Departamento 
de Saúde e Segurança do Trabalha da Previdência 
Social. Na ocasião o Sr. Remigio foi questionado e 
reafirmou, publicamente, que o texto de mudança 
do Decreto estava para ser assinado a qualquer 
momento pelo Presidente da República.

11.12.09 
Recebemos resposta sobre uma segunda carta 
enviada ao Ministro do Trabalho, informando so-
bre a tramitação do texto de revisão do Decreto.

15.12.09 
A partir desta data, fizemos interlocução habi-
tual com os srs. Remigio Todeschini e Domingos 
Lino, Diretor e Adjunto, respectivamente, do 
Depto. de Segurança e Saúde no Trabalho da 
Previdência Social, sobre a monitoração do 
andamento da revisão do Decreto, os quais sem-
pre afirmaram que o texto de revisão já estava 
consensuado pelos Ministérios que subscrevem 
o Decreto e aguardava assinatura do Presidente 
da República.

29.12.09 
Recebemos resposta sobre uma segunda carta 
por nós enviada à Presidência da República, 
informando sobre a tramitação do texto de 
revisão do Decreto.

19.10.10 
Publicado o Decreto 7.331 de 19.10.2010, que 
revoga o inciso IV do parágrafo 6º do Art. 2101-
D, do Decreto 6.045, restabelecendo a compe-
tência dos Técnicos de Segurança do Trabalho 
para Elaborar PPRA no segmento de TI. 

Obs.: Esta é uma vitória das ações conjuntas da 
Categoria dos Técnicos de Segurança do Trabalho 
no Brasil, o histórico aqui relatado se soma as 
outros realizadas por colegas de outros Estados, 
especialmente por aqueles que acreditam na 
força da União, despidos das vaidades pessoais 
individuais, configurando a primeira vitória de 
mérito nacional de ação conjunta desta gloriosa 
classe de trabalhadores. (Parabéns a Todos!).

Armando Henrique, 
Presidente do SINTESP
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álvaro zocchio: mais de meio século de contribuição 
                 para o setor de Segurança e Saúde do Trabalho

N o dia 18 de novembro 
de 2010, Armando Hen-

rique, presidente do SINTESP 
e o diretor Wagner De Paula, 
visitaram o especialista Álvaro 
Zocchio em sua residência, em 

São Paulo, SP, para agradecer, em nome de to-
dos os membros da entidade, a doação que 
ele fez de parte de seu acervo pessoal para a 
biblioteca do SINTESP. 

Em nome de toda a categoria, Armando Hen-
rique informou que o SINTESP sentiu-se muito 
honrado com o gesto humanitário de Zocchio, 
considerado um presente valioso para todos 
os técnicos de segurança do trabalho, prin-
cipalmente pelo valor inestimável que suas 
obras representam.

Zocchio, por sua vez, ressaltou que a razão de 
ter doado este acervo, com 104 obras, para o 
SINTESP, parte do princípio de que conside-
ra a entidade como a que mais se firmou em 
defesa dos direitos dos técnicos se segurança 
e, consequentemente, dos trabalhadores ao 
longo dos anos. “Além disso, com a idade que 
estou, 84 anos, acredito que o acervo será 
muito melhor aproveitado ficando num local 
que sirva de base para pesquisas e orienta-
ções dos profissionais. Também acredito que 
a minha memória ficará muito melhor guar-
dada no SINTESP do que aqui em casa com 

meus herdeiros”, 
observou em tom 
de brincadeira, lem-
brando que não vai 
durar para sempre 
e, por isso, tem cer-
teza de que os TSTs 
usufruirão muito 
melhor do conteú-
do das suas obras. 
“O que importa é 
que fico mais satis-
feito em saber que, 
de alguma maneira, 
continuarei contri-
buindo para a evo-
lução do aprimora-
mento profissional da categoria”, afirmou. 

Com o objetivo de ajudar na memorização das 
histórias que fizeram e fazem parte da área de 
Segurança e Saúde do Trabalho, o SINTESP fez 
questão de registrar esse momento único e, 
na oportunidade, realizou uma entrevista gra-
vada com Zocchio, na qual ele fez um relato 
brilhante sobre boa parte do histórico do se-
tor de SST no Brasil. Zocchio, que é Técnico de 
Segurança do Trabalho -, conta com uma ba-
gagem de quase 54 anos de profissão e ainda 
atua espontaneamente em alguns trabalhos, 
o que o torna uma das memórias vivas deste 
assunto no país. 

No início da entrevista, Zocchio informou que 
devido à sua experiência no setor de segurança 
do trabalho foi convidado para ser professor da 
matéria sobre Proteção de Máquinas, no curso 
de Inspetor de Segurança, o qual ele considera 
um dos marcos para o despertar da importân-
cia da SST no Brasil, pois muitos engenheiros 
de segurança e demais profissionais iniciaram 
sua trajetória na área de SST a partir desse 
curso. Segundo ele, o crescente interesse no 
assunto levou ao surgimento de muitos outros 
cursos oficiais na área que ajudaram na forma-
ção técnica dos profissionais que iniciaram a 
história nacional da SST.

Outro acontecimento importante relatado 
por ele foi o momento em que se criou a 
oportunidade de regulamentar as profissões 
envolvidas com a SST, formando, assim, a 
equipe de segurança do trabalho composta 
por engenheiros de segurança, técnico de se-
gurança, médico do trabalho, enfermeiro do 
trabalho e auxiliar de enfermagem, hoje co-
nhecido como SESMT. “A criação dessa equi-
pe de segurança foi o que alavancou as ações 
em prol da SST no Brasil”, declarou.

A trajetória profissional de Zocchio comporta 
passagens pelas mais importantes empresas 
desse país, como a General Motors, onde exer-
ceu o cargo de supervisor em nível de gerência 
da Divisão de Segurança e Saúde do Trabalho, 
quando ele teve o privilégio de ajudar o ex-
-presidente Juscelino Kubitschek a colocar os 

EPIs para visitar a fábrica e o acompanhou 
neste importante momento da história nacio-
nal. Zocchio citou também que foi convidado 
para assumir o cargo de gerente quando a Ford 
fez a fusão com a Willis para formar a Autola-
tina, onde pôde aplicar exatamente todo o seu 
conhecimento adquirido na GM e nos Estados 
Unidos. “Na ocasião fui o responsável por uni-
ficar a área de SST das duas companhias, fa-
zendo os treinamentos para aplicação da saú-
de e segurança do trabalho. Foram atividades 
muito gratificantes para mim”, reconheceu.

Como um dos percussores da área, Zocchio 
comentou que seu sentimento nos dias de 
hoje é de que o setor evoluiu positivamen-
te em relação a formação dos profissionais 
e também no que diz respeito a tecnologia. 
“A segurança é a única atividade em uma 
empresa que tem que acompanhar todas as 
demandas em termos de tecnologias, pois a 
cada momento surgem novidades em termos 
de produtos, máquinas, insumos, etc, por isso, 
a formação do profissional é uma obrigação 
contínua, assim como a atividade de segu-
rança do trabalho tem a obrigação de evoluir 

junto com a tecnologia para alcançar melho-
res resultados”, avaliou.

Como aconselhamento para o jovem profissio-
nal técnico de segurança, Zocchio alertou que, 
em primeiro lugar, ele deve pensar bastante se 
vai mesmo se comprometer a atuar de forma 
a defender a nossa atividade; e, em segundo, 
deve conhecer e obedecer a lei, principalmente 
buscando a atualização permanente. “Com as 
mudanças constantes que acontecem, o TST 
não pode ficar parado no tempo”, observou.

Zocchio: “Doei parte do meu acervo pessoal ao SINTESP porque o considero 
a entidade que mais se firmou em defesa dos direitos dos técnicos se segu-
rança e, consequentemente, dos trabalhadores ao longo dos anos”

Em suas considerações finais, Zocchio ressaltou 
que o Técnico de Segurança do Trabalho pode 
estar sempre ativo usando, da melhor maneira 
possível, aquilo que se dispõe, para, assim, con-
seguir fazer o melhor em prol do trabalhador. 
“Mas, o fundamental é se manter atualizado, 
acompanhando a evolução tecnológica, pois a 
segurança do trabalho tem que estar alinhada 
à cada mudança”, destacou.   

Registros da atuação de Zocchio na SST: bagagem de quase 54 anos de 
profissão, o que o torna uma das memórias vivas deste assunto no país

Na época em que trabalhava 
na GM, Zocchio acompanhou 
o ex-presidente Juscelino 
Kubistchek em sua visita à 
fábrica e o orientou quanto 
ao uso dos EPIs
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10 a 14/jan
Aulas Teóricas 
das 19h00 às 

22h00   

CURSO DE  PPRA COM ÊNFASE PARA O PPP 
Investimento: Sócio em dia R$ 150,00 – Demais R$ 300,00 
Público-alvo: Téc. Seg. Trabalho e Demais Interessados 
Carga horária: 15 horas

Sede

17 a 21/jan
Aulas Teóricas 
das 19h00 às 

22h00

CURSO DE  INTRODUÇÃO À GESTÃO AMBIENTAL
Investimento: Sócio em dia R$ 150,00 – Demais R$ 300,00 
Público-alvo: Téc. Seg. Trabalho e Demais Interessados 
Carga horária: 15 horas

Sede

31/jan a 04/
Fev 

Aula Teóricas das 
19h00 às 22h00    

05/02/11 
Aula Prática das 
08h às 14 horas

CURSO INSTUTOR DE SEGURANÇA PARA TRABALHO EM 
ALTURA
Investimento: Sócio em dia R$ 225,00 – Demais R$ 450,00  
Público-alvo: Téc. Seg. Trabalho e Demais Interessados 
Carga horária: 15 horas

Sede

07 a 11/Fev 
Aula Teóricas das 
19h00 às 22h00

12/Fev 
Aula Prática das 
08h às 14 horas

CURSO INSTUTOR DE SEGURANÇA PARA TRABALHO EM 
ALTURA
Investimento: Sócio em dia R$ 225,00 – Demais R$ 450,00 
Público-alvo: Téc. Seg. Trabalho e Demais Interessados 
Carga horária: 15 horas

Sede

19/Fev
Sábado das 

09h às 18h00

CURSO FAP/NTEP/PPPWEB  
Investimento: Sócio em dia R$ 150,00 – Demais R$ 300,00  
Público-alvo: Téc. Seg. Trabalho e Demais Interessados 
Carga horária: 08 horas

Sede

21 a 25/Fev 
Aula Teórica das 
19h00 às 22h00

COM VIDEO AULA

CURSO DE  APERFEIÇOAMENTO E ATUALIZAÇÃO 
PARA FORMAÇÃO DA BRIGADA DE INCENDIO
Investimento: Sócio em dia R$ 150,00 – Demais R$ 300,00  
Público-alvo: Téc. Seg. Trabalho e Demais Interessados 
Carga horária: 15 horas

Sede

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

13/
jan

CURSO INTRODUTÓRIO 
DE PPRA 
18h30 ÀS 22h30

SINTESP

29/
jan

3º SÁBADO DE CAPITA-
ÇÃO PERMANENTE
09h00 ÀS 12h00

SINTESP

10/
Fev

CURSO INTRODUTÓRIO 
DE PPRA 
18h30 ÀS 22h30

SINTESP

26/
Fev

4º SÁBADO DE CAPITA-
ÇÃO PERMANENTE
09h00 ÀS 12h00

SINTESP

Cursos e Eventos sujeitos a 
alterações:  
11-3362-1104 R. 38. 
Inscrições:   
treinamento@sintesp.org.br  
(p/ CURSOS) ou 
eventos@sintesp.org.br 
(p/ EVENTOS)

*Cursos Sujeitos alterações.
Informações sobre o conteúdo  
informativo de cada curso estão 
no site www.sintesp.org.br 
Eventos Gratuitos

*Eventos: Sujeitos alterações
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  “Tenho uma empresa de 

mármores e granitos e vamos 
registrar um funcionário como 

Técnico em Segurança do Traba-
lho, por isso preciso saber qual é 
o piso salarial e se o mesmo en-
quadra nesse sindicato, porque 

dei uma olhada no site e parece 
que não vi nada a respeito dessa 

informação”.
Nayara Rocha

Depto.Recursos Humanos
 

Resp.: Os profissionais Técnicos de 
Segurança do Trabalho pertencem 
à categoria profissional diferenciada 
por Lei, a qual é regida pela Lei Nº 

7.410/85 e pelo Decreto Nº 92.530/86 e por 
fim, pela Portaria 3214/78 (NR-4) e Portaria 
3275/89, ambas do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE). O Artigo 511 em seu pará-
grafo 3º da Consolidação das Leis Trabalhistas 
(CLT) classifica a condição de categoria dife-
renciada. Além disso, possui um Sindicato Pró-
prio que representa seus profissionais e possui 
Convenção Coletiva com Data Base no mês 
de Maio, sendo que o Piso Salarial do Técnico 
de Segurança do Trabalho hoje é R$ 2.127,40.
Secretaria Jurídica SINTESP: tel: 11-3362-1104 
ramal 34 - www.sintesp.org.br

 

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

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

  “Tenho duvidas em 2 itens. A primeira 
questão trata da elaboração e assinatura 

de Laudos, como ergonomia, pericu-
losidade e insalubridade e outros. Está 
definido que são da responsabilidade 
do Técnico de Segurança ou não, ele 

pode assinar estes laudos ou somente os 
Engenheiros que têm esta autonomia (se 
possível me enviar o decreto se houver)? 
A segunda dúvida diz respeito ao proce-

dimento do RCP, se ainda é 30/2 ou so-
mente 30 massagens sem a necessidade 

de aplicar as duas ventilações (se possível 
me enviar o decreto se houver)?”.

 Nilton da Cruz Oliveira
Técnico em Segurança do Trabalho

 
Resp.: Referente a primeira questão do Laudo 
Ambiental de Saúde e Segurança do Trabalho 
no que tange a periculosidade e a insalubri-
dade, a Portaria 3214/78 na NR 15 e 16 trata 
do assunto; quanto ao Laudo de Ergonomia, 
a justiça tem aceitado quando elaborado por 
Médico e Engenheiro de Segurança do Traba-
lho e profissionais de Fisioterapia e de Educa-
ção Física, embora a legislação trabalhista não 
exija Laudo de Ergonomia e, sim, Análise Er-
gonômica do Posto de Trabalho, ver NR 17. 
Para um melhor entendimento das atribuições 
do profissional Técnico de Segurança do Tra-

balho oriento estudar e entender a NR 04, a 
Portaria 3275/89 e a Portaria 262/08.

Quanto a segunda questão manobra de Res-
suscitação Cardiopulmonar - RCP vem sendo 
aperfeiçoada ao longo de vários séculos. Na 
atualidade, a American Heart Association - AHA 
e a European Resuscitation Council – ERC, são 
algumas das mais importantes instituições no 
desenvolvimento de pesquisas para reavaliar a 
proficiência dos protocolos de RCP, o Simpósio 
de Emergências Cardiovasculares e Ressuscita-
ção - apresentou as diretrizes 2010, promovido 
pela Sociedade de Cardiologia do Estado de São 
Paulo – SOCESP, nesta reza o novo procedimen-
to mas como são protocolos adotados por espe-
cialistas após estudos e pesquisas comumente é 
utilizado, porém não se trata de lei ou decreto.

Caro Nilton, aproveito para sinalizar a impor-
tância de se associar ao Sintesp, tanto para 
atualização como para fortalecer e dar conti-
nuidade aos trabalhos até então realizado. No 
caso da vossa empresa informo que a mesma 
não recolhe as contribuições sindicais para sua 
entidade, caso recolha queira, por favor, des-
considerar o informe e encaminhar cópia das 
guias para ser dado baixo na pendência.
Valdizar Albuquerque
Diretor SINTESP

F oi realizado no dia 26 de novembro de 
2010, no auditório Senai Rio Claro, em Rio 

Claro, SP, o 1º Ciclo de Palestas da AERC - Asso-
ciação de Engenharia, Arquitetura, Agronomia e 
Geologia de Rio Claro em Comemoração ao Dia 
do Engenheiro e Técnico de Segurança do Tra-
balho, com o objetivo geral de demonstrar, para 
profissionais da área de Engenharia, Engenha-
ria de Segurança do Trabalho, Arquitetura, Tec-
nólogos, empresários e sociedade, uma reflexão 
sobre as relações e interações entre ciência, tec-
nologia e sociedade, evidenciando as múltiplas 
faces do saber, reciclando e conhecendo novas 
técnicas. Desta forma, a iniciativa possibilitou 
aos presentes a oportunidade de receber depoi-
mentos de profissionais altamente qualificados 
e tomar informações para melhor se posicionar 
em relação ao futuro, além de aumentar sua 
rede de contatos profissionais, buscando forta-
lecer os vínculos criados com todo o setor.

Presidida por Jose Eduardo Saavedra, a AERC 
contou, neste evento, com o apoio do CON-
FEA e CREA/SP, bem como apoio institucio-

SinTeSP participou do 1º Ciclo de Palestras da aeRC em Comemoração  
            ao dia do engenheiro e Técnico de Segurança do Trabalho

Arquitetura e Agronomia do Estado de São 
Paulo, que falou sobre “Nova ART - Anotação 
de Responsabilidade Técnica - Sistema CREA/
CONFEA”; Áureo Emanuel P. Figueiredo, coor-
denador da CEEST - Câmara Especializada em 
Engenharia de Segurança no Trabalho, que 
abordou o tema “Engenharia de Segurança 
do Trabalho, Formação, Contexto e relevân-
cia para a sociedade”; Sebastião Ferreira da 
Silva, secretário Geral do SINTESP - Sindicato 
dos Técnicos de Segurança do Trabalho no 
Estado de São Paulo, cuja palestra enfocou o 
assunto “O Técnico de Segurança do Trabalho 
como promotor das ações prevencionistas in-
tegradas com o SESMT”; e Leonídio Francisco 
Ribeiro Filho, presidente da ABRAPHISET - As-
sociação Brasileira de Profissionais de Higiene 
e Segurança do Trabalho, que finalizou os tra-
balhos discorrendo sobre o tema “Sistema de 
Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho”.

Como representante do SINTESP esteve pre-
sente também no evento o diretor, Marcos 
Antonio A. Ribeiro.  

nais de entidades como FAEASP, SENAI, SE-
ESP, FEBRAE,CEEST, BRAPHSET e SINTESP.

O público-alvo do evento foi composto por 
associados da AERC, profissionais das áre-
as tecnológicas objeto do sistema CONFEA/
CREA, empresários, universitários, estudantes 
técnicos e sociedade de Rio Claro e região 
que assistiram as palestras proferidas por: 
Paulo Eduardo de Grava, vice-presidente do 
CREA/SP - Conselho Regional de Engenharia, 

Mesa de abertura e momento da palestra do 
diretor do SINTESP, Sebastião

natal, alegria, 
paz e amor. 

Boas festas!!!

e um feliz ano novo de 
união, perseverança e 

vitórias.

São os votos de toda 
diretoria e funcionários.




