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A universalização da seguran-
ça e saúde do trabalho é um 

tema dominante no movimento 
sindical, especialmente em rela-
ção àquele sindicalista que atua 
focado na saúde e segurança do 
trabalho, com um sonho alimen-

tado em fazer com que as ações de segurança e 
saúde do trabalho chegue a todos os trabalhado-
res. Isso significa que temos que dar atendimento, 
igualdade de condições para os “celetistas” que 
são 40 milhões de trabalhadores registrados sob 
o regime da CLT no Brasil hoje e mais outros 40 
milhões somados os estatutários, os informais, os 
autônomos e outras categorias de trabalhadores.

O curioso de tudo isso é que a universalização 
sob o ponto de vista legal para o celetista já exis-
te há muito tempo, basta ver os dispositivos da 
NR1, especialmente da NR5, que trata da figura 
do designado, da NR7 e da NR9. Porém, gosta-
ríamos de focar mais na questão da NR5, a qual 
estabelece que toda a empresa que tem a partir 
de 1 trabalhador e que não comporta a Cipa tem 
que qualificar um trabalhador dessa empresa por 
ano com 20 horas de treinamento sobre saúde e 
segurança do trabalho. 

Isso é muito fácil para entender e uma empresa 
que tenha 5 trabalhadores, como é o caso, por 
exemplo, de uma padaria, se aplicar essa qualifi-
cação em um dos funcionários dessa empresa, esse 
profissional vai se encarregar de fazer a diferença 
naquele ambiente de trabalho, ou seja, de fazer a 
transformação, uma vez que ele tem o conheci-
mento básico para que as ações sejam requisitadas 
por essa pequena empresa. 

Portanto, entendemos que devemos continuar, 
sim, buscando a universalização até porque a OIT 
preconiza isso e o Brasil é signatário da OIT, mas 

fazer legislação só pra mostrar para os organismos 
internacionais que nós somos bonzinhos é, sem 
dúvida, um desrespeito para o nosso trabalhador. 
Basta lembrar que nos últimos 8 anos morreram 
no Brasil 24.000 pessoas; além disso, nos últimos 
8 anos 120.000 trabalhadores ficaram inutilizados 
pelo trabalho por doenças ou acidentes que dei-
xaram sequelas, ou seja, é uma guerra declarada 
que está escondida “debaixo do tapete” e só não 
vê quem não quer ver. E com isso, chegamos em 
2011, lamentavelmente, vendo empregos sendo 
negociados à custa da saúde e a segurança do tra-
balhador, e o pior, a troco de “vale coxinha”. 

Por isso, a sociedade organizada, especialmente, o 
movimento sindical, e principalmente, se o Estado 
se preparar para agir efetivamente e colocar pesso-
as em cargos que tem poder de decisão, que tem 
poder de arbitragem para fazer essas correções de 
rumo, fazer com que consigamos acabar com essa 
insegurança, porque, em nossa opinião, essa situa-
ção é quase que uma insegurança institucional, é 
quase uma desobediência civil que existe em nossa 
área, então, certamente, estaríamos fazendo um 
redirecionamento no tema saúde e segurança no 
Brasil e quem vai ganhar é a sociedade, o governo 
brasileiro, os empresários e, sobretudo, o trabalha-
dor brasileiro que está sofrendo com essa mazela. 

Para fazer essa universalização funcionar na prática 
é muito fácil. Se nós temos hoje 3 milhões de micro 
e pequenas empresas que precisam qualificar esses 
trabalhadores com 20 horas de qualificação, nós 
temos dados concretos que dá conta que o Sistema 
S (Senai, Sesi, etc) por exemplo, cobra R$ 100,00 
per capita para qualificar esses trabalhadores, isso 
significa que para qualificar um trabalhador em 
saúde e segurança por 20 horas custa R$ 100,00 
o que significa um custo final de R$ 320 milhões. 
E se o Ministério da Saúde manda para prefeituras 
e estados uma soma em dinheiro chamada verba 

Armando Henrique
Presidente

para saúde e segurança do trabalhador que quase 
ninguém utiliza. Ou ela volta para o governo ou 
é desviada para outro setor por falta de projeto, 
então se o motivo é falta de dinheiro, então que 
o governo destine uma verba para qualificar e, ao 
mesmo tempo, coloque seus agentes de fiscaliza-
ção, sua estrutura de estado para fazer isso valer. 

Da mesma forma que o governo é eficiente para 
poder monitorar e sistematizar a questão tributária 
do Imposto de Renda que consegue achar qual-
quer CNPJ em qualquer lugar do Brasil, porquê não 
consegue achar uma pequena e micro empresa sob 
esse aspecto? Acreditamos que seja simples fazer 
isso. Basta criar um grande portal de forma infor-
matizada, à exemplo da Receita Federal, em que 
as empresas tenham, anualmente, que informar 
esses dados necessários e que o governo coloque 
nem que seja uma pequena estrutura para fazer 
a arbitragem, a monitoração. Esse trabalho pode 
perfeitamente ser feito também através de con-
vênios com estados, municípios, com instituições 
não governamentais ou associações empresariais 
de trabalhadores, ou seja, nós temos um universo 
muito grande de instituições que estão qualificadas 
para cumprir com esse papel. Estes são alguns dos 
pontos que consideramos que poderiam ser feitos 
para melhorar o cenário.

Outra questão importante é que toda empresa 
tem que ter um programa de SST, minimamente, 
chamado de PPRA. Se esse programa é feito com 
ou sem qualidade, o problema não é da iniciativa 
da lei, é da falta de competência para monitorar 
isso. É só monitorar e fazer cumprir, pois, certa-
mente, com essas duas ações nós estaremos, já na 
prática, fazendo a universalização da Segurança e 
Saúde do Trabalho. Recursos nós temos, vontade 
nós temos, conhecimento do programa também, 
o que falta, na verdade, é coragem e vontade po-
lítica para fazer.  
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E ntre os dias 22 de janeiro 
e 4 de fevereiro de 2011, 

Armando Henrique, presiden-
te do SINTESP, percorreu as 
10 cidades do interior de São 
Paulo, onde o sindicato conta 
com regionais instaladas, rea-
lizando reuniões que serviram 
como oportunidade para fazer 
discussões sem formalidades, 

mas de forma direcionada junto aos sócios e 
as diretorias regionais. A intenção, segundo 
Armando, até por conta do final do segundo 
e último mandato como presidente, foi a de 
ter um termômetro mais apurado sobre até 
onde a atual gestão acertou e errou nesses 
oito anos à frente da instituição. “Com essas 
reuniões, um erro que reconhecemos foi o 
de não estar mais próximos dos nossos as-
sociados, o qual diria que se deve em par-
te por termos feito um desenho um pouco 
diferente da nossa parte operacional, mas, 
por outro lado, foi induzido pela falta de re-
cursos, porque sabemos que a organização 
de uma categoria não se faz sem força de 
vontade, mas, acima de tudo, tem que ter 
também o mínimo de recurso para isso”, 
explicou. 

Na verdade, Armando comentou que a 
diretoria esperava, ao longo desses oito 
anos, ter alcançado um crescimento um 
pouco maior do poder econômico do sindi-
cato para que pudesse ter mais forças para 
fazer ações mais presenciais em todas as 
regiões do Estado de São Paulo. Armando 
lembra, ainda, que a proposta era de rea-
lizar mais ações presenciais, uma vez que, 
quase tudo que se faz na sede impacta e 
reflete no interior do Estado de alguma for-
ma e muitas vezes as pessoas não perce-
bem isso. “Por isso, quando nós temos uma 
convenção coletiva que é construída com 
a estrutura centralizada ela se estende a 
todos, pois temos as ações de política insti-
tucional junto ao movimento sindical, junto 
ao sistema político, que também impactam 
em todas as subsedes, porém, sempre será 
mais forte a estrutura da sede e não po-
demos ter a utopia de imaginar que seria 

SINTESP realizou reuniões em suas
              10 regionais no interior de São Paulo

As reuniões nas subse-des
contaram com a participação 
próativa de diretores das 
regionais e sócios do SINTESP

PROMAT

diferente no caso do SINTESP. Entretanto, 
podemos, sim, daqui para frente, a medida 
que for crescendo nosso sindicato, direcio-
nar recursos mais compatíveis para que 
um dia possamos chegar próximo do ideal 
junto às regionais em termos de recursos 
e ações pontuais”, avaliou, mencionando 
que atualmente um grande percentual dos 
técnicos de segurança e das empresas, que 

deveriam recolher as contribuições para o 
SINTESP, recolhem para outros sindicatos, 
atitude que impacta significativamente nas 
ações da entidade por comprometer a arre-
cadação de recursos necessários para um 
trabalho mais eficaz.

O presidente informou, porém, que duran-
te as reuniões sentiu um grande desejo dos 
colegas de profissão de colaborarem, dando 
sua parcela de contribuição, muitas vezes 
até espontânea, para o fortalecimento da 
categoria e considerou essa postura muito 
positiva, bem como atribuiu esse posiciona-
mento positivo à credibilidade da instituição. 

Além disso, Armando destacou que à medi-
da que o conceito de credibilidade da insti-
tuição cresceu, e vem crescendo, a própria 
base também está se apresentando de for-
ma espontânea para ajudar a ampliar essa 
credibilidade. “Devido isso, considero que 
as reuniões foram muito positivas e aprovei-
tamos esse momento de transição para dar 

oportunidade para os sócios, de modo geral, 
investirem também nesse crescimento, des-
de que tivessem seis meses de filiação no 
SINTESP e dois anos na profissão, para ter 
condições de ser diretor do sindicato. Sabe-
mos que não temos espaço para todos por-
que somos 67 diretores, mas temos opor-
tunidade de trabalho para muita gente e 
gostaríamos de um dia termos um represen-
tante sindical em cada cidade, o que seria 
ideal para aumentar a visibilidade do nosso 
trabalho e, consequentemente, alcançar re-
sultados mais abrangentes”, expressou. 

Para Armando, com certeza, a partir de 
agora, as contribuições das regionais vão 
ajudar no fortalecimento da categoria. 
“O estatuto do SINTESP permite que seja 
nomeado um representante sindical em 
cada região e, se tivéssemos agido assim 
no passado, já teríamos um exercito de 
companheiros em todo estado contribuin-
do pelo menos um em cada cidade. Isso é 
um sonho, mas não é uma utopia, então 
em minha opinião as reuniões serviram 
para darmos esclarecimento, fomentar e 
dar oportunidade de participação a todos e 
o resultado principal foi que conseguimos 
fechar a composição das 10 subsedes sem 
a intervenção da sede, ou seja, todas as 10 
subsedes tiveram autonomia para fazer a 
composição da diretoria entre os próprios 
sócios da região. Isso para nós tem um sig-
nificado muito forte, pois significa que a 
regional fica fortemente representativa e, a 
partir disso, cabe ao Sintesp trabalhar junto 
a essas regionais para dar as respostas que 
as pessoas esperam em termos de ativida-
des e ações”, ponderou.

Armando informou que hoje 12% da re-
ceita do SINTESP é repassada às regionais 
para pagamento dos custos básicos, como 
aluguel, luz, despesas de viagens, etc, e 
que a posição da nova chapa para a ges-
tão 2011-2015 denominada “Sindicato de 
Resultados” é, principalmente, a busca por 
resultados cada vez mais positivos, o que 
inclui valorizar os diretores de acordo com o 
seu desempenho, assim como as regionais. 

“Estou considerando essa posição como 
presidente em exercício e representante da 
nossa chapa, pois vou continuar como vice-
-presidente e, saliento que o nosso presi-

“As reuniões também 
serviram para darmos 

oportunidade de 
participaçao a todos e, 
com isso, conseguimos 
fechar a composiçao 
da diretoria entre os 
próprios sócios da 

regiao”.

dente também compartilha desse plano, de 
fazermos valer o quanto pesa. Sendo assim, 
se a regional produz um bom resultado ela 
tem que ser reconhecida por isso também. 

Da mesma forma o diretor que produz um 
bom resultado tem que ser prestigiado, pois 
queremos ser justos com quem trabalha”, 
finalizou Armando.  

Santos

Ribeirão Preto

Osasco

Campinas

Guarulhos

São José dos Campos

Presidente Prudente

Rua Arciprestes Ezequias, 281 - Vila São José - São Paulo - SP | CEP 04271-060 - Tel.: 11 2065.0500 - Fax: 11 2065.0505
www.promat.com.br | vendas@promat.com.br
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O mercado brasileiro de produ-
tos com base em nanotecno-

logia, desenvolvidos originalmente 
no país, somou no ano passado 
cerca de R$ 115 milhões. A pesqui-
sa feita pela Firjan - Federação das 
Indústrias do Estado do Rio de Ja-

neiro, a qual a Agência Brasil teve acesso, não 
considera as tecnologias trazidas de matrizes 
para aplicações no país e nem os produtos 
importados.

O presidente do Conselho Empresarial de Tec-
nologia da Firjan, Fernando Sandroni, disse 
que o mercado de produtos nanotecnológi-
cos desenvolvidos no Brasil ainda é pequeno 
em relação à estimativa de negócios gerados 
pela nanotecnologia no mundo em 2010, da 
ordem de US$ 383 bilhões.

Entretanto, o potencial de crescimento é mui-
to grande, considerando-se que a nanotecno-
logia é incentivada pelo governo federal devi-
do à sua importância para o setor produtivo 
nacional. O tema está incluído no Plano de 
Ação 2007/2010: Ciência, Tecnologia e Ino-
vação (Pitce) e na Política de Desenvolvimen-
to Produtivo (PDP).

É preciso também que se verifique se os estí-
mulos que estão sendo dados estão corretos. 
“Essa é uma avaliação que o próprio governo 
tem que fazer, em termos dos recursos que 
ele está colocando e quais são os impactos. 

mercado brasileiro de nanotecnologia: 
            potencial de crescimento e de danos

14ª rEuNIão da CT-SST foI 
          rEalIzada Na PrEvIdÊNCIa  
SoCIal, Em braSÍlIa

A capacitação dos quadros técnicos é uma 
das exigências para o desenvolvimento da 
nanotecnologia no Brasil. O presidente do 
Conselho Empresarial de Tecnologia da Fir-
jan entende que essa sempre foi uma carên-
cia no Brasil e ocorre não só nesse campo. 
“Basta ver o que está acontecendo na área 
de engenharia. Basta o Brasil crescer um bo-
cadinho e todo mundo diz logo: está faltan-
do engenheiro”. Avaliou que o problema de 
formação de quadros especializados é geral 
no país e, certamente, vai atingir a nano-
tecnologia. Daí a necessidade de cursos de 
capacitação. 

As possibilidades de regulamentação legal da 
nanotecnologia frente a constante tensão en-
tre benefícios do avanço tecnológico e os ris-
cos desconhecidos dessa nova tecnologia, a 
discussão sobre a criação de normas voltadas 
para a nanotecnologia se insere no contexto 
da formulação de políticas de desenvolvimen-
to científico-tecnológico, de gestão de riscos 
ambientais e de riscos à saúde humana.

Como até o presente não existem normas 
jurídicas específicas que diferenciem a na-
notecnologia e imponham limites à sua 
utilização, busca-se aproximar a analise 
do princípio da precaução como importan-
te fundamento para a tomada de decisões 
diante das incertezas e, também, refletir so-
bre as sua aplicação pelo sistema jurídico no 
contexto da teoria da sociedade de risco de 
Ulrich Beck.  

Porque isso tudo ainda é muito novo no 
país”, afirma Sandroni.

Com base em dados do MC&T do ano pas-
sado, existem no Brasil em torno de 150 em-
presas que desenvolvem algum produto ou 
prestam serviços a partir de conhecimentos 
em nanotecnologia. Elas englobam empresas 
especializadas na produção de nanomate-
riais, como as nanopartículas; empresas com 
foco na fabricação de produtos intermediá-
rios, entre os quais revestimentos e tecidos; e 
companhias que visam ao consumidor final e 
se dedicam a produtos dos ramos de cosméti-
cos e roupas, entre outros segmentos.

As principais áreas de aplicação da nanotec-
nologia no Brasil são as indústrias farmacêu-
tica e de cosméticos. Apesar disso, a nanotec-
nologia permeia atualmente toda a indústria 
de transformação, porque está muito ligada 
à área de materiais, atingindo outros setores 
específicos. “Portanto, é um campo em que a 
gente tem que acordar e investir”.

O desenvolvimento de nanotecnologias na-
cionais pode vir, inclusive, no futuro, a barate-
ar produtos para o consumidor final. Por isso, 
é preciso que haja uma produção eficiente e 
nacional. “Porque só assim você pode ter um 
equilíbrio de preços em face do mercado in-
ternacional”, prevê Sandroni. E apontou que 
o país terá que fabricar produtos derivados da 
nanotecnologia, porque isso atingirá cada vez 
mais a matriz industrial brasileira.

F oi realizada no dia 17 de fevereiro de 
2011, a 14ª reunião da CT-SST - Co-

missão Tripartite de Saúde e Segurança no 
Trabalho, na sede da Previdência Social, em 
Brasília, DF, a qual teve como pauta principal 
a construção do Plano Nacional de Segu-
rança e Saúde do Trabalho, apresentação do 
desempenho e resultados do FAP – Fator Aci-
dentário de Prevenção, bem como os encami-
nhamentos para a assinatura da Presidência 
da República do Decreto que vai instituir a 
Política Nacional de Segurança e Saúde do 
Trabalho, pendente desde 2010. 

A expectativa é que esse ato ocorra no 
próximo dia 28 de abril, considerado o Dia 
Mundial de Manifesto às Vítimas de Aci-
dentes e Doenças do Trabalho.

“Nossa esperança é que esse seja um mo-
mento concreto e objetivo do tamanho da 
importância que o Governo da Presidenta 
Dilma Rousseff dará a essa área, esquecida 
nos últimos três governos”, informou Arman-
do Henrique, presidente do SINTESP.   

Campanha 
associativa 2011

INDIQUE 5 (CINCO) 
SÓCIOS E GANHE UM 
CURSO NO SINTESP À 

SUA ESCOLHA!

Para formalizar a sua participação, 
haverá a necessidade das 5 (cinco) 

pessoas indicadas formalizarem a sua 
condição de sócio no período de 6 

(seis) meses.

Os sócios inadimplentes também 
poderão fazer parte desta promoção.

Mais informações:

11 3362-1104
www.sintesp.org.br

sintesp@sintesp.org.br 

A construção do Plano 
Nacional de Segurança e 
Saúde do Trabalho e os 

encaminhamentos para a 
assinatura da Presidência da 
República do Decreto que vai 
instituir a Política Nacional de 

Segurança e Saúde do Trabalho 
foram temas da pauta
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Diretores das 
10 Regionais 
SINTESP e do 
SINTESP Sede 

prestigiaram a 
reunião

SINTESP realizou Convenção 
                           da diretoria 2011

Foi realizada no dia 5 
de fevereiro de 2011, 
a Convenção da Di-
retoria do SINTESP. O 
evento iniciou-se com 
um café da manhã 

com as presenças de 61 diretores, na sede da 
entidade, e, posteriormente, todos se dirigi-
ram ao auditório onde foi realizada uma pa-
lestra proferida pelo especialista Rudá Ricci, 
sociólogo e Doutor em Ciências Sociais, que 
falou sobre a Conjuntura e a Nova Classe C”, 
apresentando como foi construído o termo 
“Lulismo” em torno do modelo de adminis-
tração exercida pelo presidente Lula, as mu-
danças que foram acarretadas, os reflexos na 
vida dos cidadãos nos dias de hoje e suas 
consequências futuras em termos de econo-
mia e política. Rudá fez também comentários 
sobre o movimento sindical e, na ocasião dos 
debates, orientou os diretores do SINTESP 
sobre quais caminhos seguir neste momento 
em que o sindicalismo em geral tem sofrido 
muitas mudanças e o que isso implica para o 
andamento das ações dos TST´s em especial.

A Convenção 2011 teve o objetivo de:
- Avaliar os Resultados dos trabalhos da ges-
tão 2007/2010;

- Discutir e elaborar propostas de trabalho 
para a próxima gestão;

- Definir posição da Diretoria atual para com-
posição da nova diretoria.

Compareceram ao evento diretores das 10 
REGIONAIS SINTESP e os diretores do SIN-
TESP SEDE.

Entre as propostas, todos foram unânimes 
quanto as dificuldades em relação ao aten-
dimento dos Técnicos de Segurança do Traba-
lho no interior do Estado e este assunto foi 
muitas vezes mencionado pelos seus repre-
sentantes, bem como foram citadas algumas 
sugestões de melhorias que poderão ser im-
plementadas visando a valorização do papel 
dos TST´s em termos gerais perante toda a 
sociedade. Outro grande enfoque neste en-
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contro foi a necessidade 
de uma maior participa-
ção das mulheres, quanto 
Técnicas de Segurança do 
Trabalho, tanto nas ações 
implementadas pela sede 
do Sindicato, em São Pau-
lo, quanto nas subsedes, 
uma vez que a mulher tem 
colaborado efetivamente e 
desempenhado com maes-
tria diversos trabalhos para 
prevenção e valorização da 
vida dos trabalhadores nos 
ambientes de trabalho.

Seguindo seu estatuto, na 
última parte do encontro, o SINTESP apresen-
tou a composição da nova diretoria: Artigo 53 
- Parágrafo Segundo – Através de convenção 
realizada pela diretoria em exercício, foi cons-
tituída a chapa da situação que disputará a 
eleição, cabendo a Diretoria Executiva esta-
belecer os critérios da Convenção, garantindo 
a realização de convenções regionais para a 
escolha da diretoria regional com seus res-
pectivos cargos.
Após a constituição da chapa e os devidos 
comentários e posicionamentos, os presentes 
participaram de um almoço de encerramento. 
A eleição da nova diretoria está marcada para 
o dia 12 de março de 2011, na sede do SIN-
TESP, e a cerimônia de posse será realizada 
no dia 18 de março no Salão Nobre da Câ-
mara dos Vereadores de São Paulo.

Fazendo um apontamento geral 
do SINTESP nesses últimos anos, 
Armando Henrique, presidente em 
exercício na gestão 2007/2011, 
relembrou que até agora o SIN-
TESP já passou por três momen-
tos quase que decisivos para a 
instituição. “O primeiro foi quan-
do, há 22 anos, tive a coragem 
de montar uma chapa de oposi-
ção porque o sindicato estava se 
resumindo a um amontoado de 
cadeiras no depósito da ABPA, 
e, como fundador insatisfeito 

sem oportunidade de contribuir na ocasião, 
não me restou alternativa a não ser montar 
uma chapa de oposição, cuja eleição perdi 
por um voto, mas que na verdade considero 
que foi uma vitória porque, a partir daque-
le momento, o sindicato nunca mais foi o 
mesmo”, informou. O segundo momento, 
conforme Armando, foi quando assumiu a 
presidência há 8 anos no primeiro mandato. 
“Na ocasião, o sindicato estava numa situ-
ação bem melhor do que quando montei a 
oposição, mas, estávamos sofrendo várias 
dificuldades representadas por passivos de 
diversas ordens, inclusive motivacional, cau-
sados justamente por falta de gestão, sem 
querer desqualificar nosso antecessessor, 
até porque eu também fazia parte como 

vice-presidente, porém até aquele mo-

mento tínhamos sido impotentes para rever-
ter a situação, então considero que a situação 
geral foi decisiva para nos posicionarmos e 
decidirmos por um crescimento continuado 
do SINTESP”, avaliou. E o terceiro momento, 
na visão de Armando, foi exatamente a reali-
zação da Convenção da Diretoria em 2011, 
pois considera que a mesma vai servir de uma 
linha de corte dentro da organização sindical, 
na qual seus dirigentes exerceram um proces-
so de composição interna nas últimas gestões 
que podia até ser vista de forma democrática 
plena, mas que acabou, ao longo do tempo, 
criando uma situação interna quase que in-
sustentável. “Então, a partir do momento que 
assumimos para nós o risco de chamarmos 
para fazer a composição pessoas que neces-
sariamente tem que estar comprometidas 
com o grupo, com o processo de constituição, 
deixando de lado questões ideológicas ou de 
interesse individual, essa postura inaugurou 
um processo que, certamente, daqui pra fren-
te, será menos traumático para as próximas 
gestões. Sendo assim, enxergo que a tendên-
cia é de crescimento positivo nesse sentido e 
em outros que são necessários, pois o pro-
cesso, até por conta do nome da chapa “Sin-
dicato de Resultados”, o sindicato tem que 
ser, a partir de agora, visto como um sindicato 
categoricamente que traz resultados. É isso 
que a categoria espera e é o que desejamos 
também”, ressaltou Armando.

Segundo Armando, em torno de todo esse 
esforço desenvolvido até o momento tem, 
sobretudo, que se considerar a partir da nova 
gestão, a relevância de conquistar o Conse-
lho de Classe. “Este é, sem dúvida, um gran-
de drama que vivemos também. E, apesar 
das críticas e, felizmente, mais elogios do que 
críticas que recebemos, São Paulo é, indiscuti-
velmente, o sindicato da categoria mais forte 
do Brasil, então, ao mesmo tempo em que a 
categoria espera de São Paulo as ações, em 
São Paulo, por sua vez, nós temos também 
dificuldades para desenvolver as ações de 
mobilização da categoria porque isso não é 
papel do SINTESP e, sim, da Federação. E nes-
se caso, considero que a culpa do Conselho 
não ter saído até hoje é da própria categoria 
e não de elementos externos”, salientou.
Armando informou que, particularmen-
te, agora com a posse da nova diretoria do 
SINTESP, pretende envolver um pouco mais 
de tempo para convencer os companheiros 
sindicalistas em outros estados e, até como 

A Diretoria do SINTESP – Sin-
dicato dos Técnicos de Segu-

rança do Trabalho do Estado de São 
Paulo, dentro da coerência com que 
tem sido tratado nas últimas ges-
tões, realizou convenções de com-
posição de chapa nas 10 subsedes, 
no interior do Estado, e na sede da 
Entidade, na capital, SP, dando opor-
tunidade para todos os sócios em 
dia com a instituição manifestarem 
seus desejos e fazerem parte da Di-
retoria, bem como propor correções 
de rumo.

O resultado dessa forma de conduzir o 
processo refletiu na renovação de 1/3 
da atual diretoria, ou seja, dos 67 dire-
tores, 21 foram substituídos por motivo 
de desempenho ou falta de interesse 
de ordem pessoal.

Outro fator relevante para essa mudança 
é a obediência absoluta aos princípios do 
Estatuto do Sindicato, principalmente não 
permitindo mais de uma reeleição para 
presidente, o que estimula o desenvolvi-
mento de novas lideranças.

“A categoria demonstrou, nesse proces-
so, maturidade e responsabilidade social, 
privilegiando o coletivo em relação aos 
interesses individuais, motivos pelos quais, 
eu, como presidente em exercício, agra-
deço esse gesto da categoria”, declarou 
Armando Henrique.

A eleição da nova Diretoria será realizada 
no dia 12 de março de 2011, na sede do 
SINTESP, e a cerimônia de posse será no 
Salão Nobre da Câmara dos Vereadores 
de São Paulo, dia 18 de março. Compare-
ça e prestigie!

Momento da apresentação  
da composição da nova diretoria

SINTESP renova 1/3 de sua diretoria

vice-presidente da Federação, para trabalhar 
de forma mais contundente e fazer com que 
os TSTs tenham um projeto político sindical 
para a regulamentação do Conselho. “Por 
todo encaminhamento que tivemos até hoje, 
provamos que somente através de cartas, de 
mensagens via e-mail ou reuniões periódicas 

com o Ministro, a conclusão é de que não va-
mos conseguir chegar a lugar algum, então, 
para sermos bem-sucedidos em nosso propó-
sito, temos que fazer valer o nosso objetivo 
por meio de ações de impacto e é para isso 
que vamos nos empenhar daqui para frente”, 
concluiu Armando.  

A palestra do sociólogo, Rudá Ricci, apresentou 
uma visão geral sobre o Governo Lula e o 
movimento sindical no Brasil
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A Agência Nacional de Transportes Ter-
restres publicou no dia 18 de feve-

reiro de 2011, a Resolução Nº 3.632, de 
09/02/11 com alterações no Anexo da Re-
solução nº 420/04, o qual aprova as Instru-
ções Complementares ao Regulamento do 
Transporte Terrestre de Produtos Perigosos. 
Ocorreram alterações nos Capítulos 5.2 - Mar-
cação e Rotulagem relacionadas à sinalização 
e rotulagem das embalagens e 5.3 - Identifica-
ção de unidades de transporte e de carga.

Resolução na íntegra  no site: www.antt.gov.
br/resolucoes/resolucoes2011.asp  

O Sebrae, a Abiepan - Associação Bra-
sileira da Indústria de Equipamentos 

de Panificação, a Abip - Associação Brasilei-
ra da Indústria e Confeitaria, a ABNT - As-
sociação Brasileira de Normas Técnicas e o 
Inmetro - Instituto Nacional de Metrologia, 
Normatização e Qualidade Industrial estão 
desenvolvendo em conjunto normas e dire-
trizes para diminuir os acidentes de trabalho 
e deixar as atividades mais seguras no setor 
de panificação.

Regina Diniz, coordenadora da carteira da 
Indústria de Alimentos do Sebrae, diz que em 
2011 haverá capacitações de empresários 
em todo o país para que eles se adequem à 
Norma Regulamentadora (NR) 12. Publica-
da em 24 de dezembro de 2010 pela ABNT, 
a NR 12 diz respeito à segurança em máqui-
nas e equipamentos. Ela estabelece requisi-
tos mínimos para a prevenção de acidentes 
e doenças do trabalho nas fases de projeto 
e de utilização de máquinas e equipamen-
tos, definindo referências técnicas, princípios 

aNTT publica alterações 
no anexo da resolução 
nº 420/04 que trata do 
transporte de produtos 
perigosos

Setor de Panificação quer diminuir
      acidentes de trabalho

fundamentais e medidas de proteção que 
devem ser observados para garantir a saúde 
e a integridade física dos trabalhadores. “Es-
tamos envolvidos também na construção de 
outras normas junto com essas entidades. 
Nosso objetivo é ajudar a sustentabilidade 
de todo o setor da panificação”, conta Re-
gina. O Inmetro e Sebrae desenvolvem um 
selo de eficiência energética para fornos 
elétricos em padarias. Conforme Regina, 
os fornos terão o mesmo selo de eficiência 
energética que as geladeiras possuem hoje. 
“São projetos estruturantes para todo o seg-
mento”, diz a coordenadora.

Segundo o gerente executivo da Abiepan, 
Armando Taddei, as empresas de equipa-
mentos têm 180 dias desde a data da publi-
cação (27/01/11) para se adaptarem à NR 
12. Para as padarias, a adequação começa 
daqui a seis meses. “As pequenas panifi-
cadoras, aquelas com até dez funcionários, 
terão de 36 a 66 meses para alterarem seus 
equipamentos”, informa Taddei.

Para colocar em prática rapidamente as 
substituições de equipamentos e de proje-
tos, o setor, segundo Taddei, reivindica ao 
governo federal a criação de linhas especiais 
de crédito, principalmente para as peque-
nas empresas. Regina Diniz, coordenadora 
da carteira da Indústria de Alimentos do 
Sebrae, diz que a Unidade de Acesso a Ser-
viços Financeiros da instituição estuda com 
o governo formas de viabilizar crédito aos 
pequenos empreendimentos da cadeia de 
panificação. 

Enfermagem dá excelente exemplo com implan-
tação de centro de aprimoramento profissional

O Cape – Centro de Aprimoramen-
to Profissional de Enfermagem é 

uma bela iniciativa do COREN-SP, Con-
selho Regional de Enfermagem, que visa 
promover uma melhor qualificação e 
contribuir de forma objetiva como refe-
rência na formação de profissionais de 
enfermagem, exemplo esse que é um 
sonho para a categoria dos Técnicos de 
Segurança do Trabalho, na opinião de Ar-
mando Henrique, presidente do SINTESP, 
que visitou o centro, com sede na Rua 
Dona Veridiana, 298, Santa Cecília, São 
Paulo, SP.

Por meio de mais 40 associações, socie-
dades, instituições e quatro sindicatos o 
Cape garante uma programação aces-
sível de cursos, seminários, palestras, 
congressos e outras atividades. O centro 
tem salas de aula, de parceiros, dois au-

ditórios, um plenário para discussões do 
interesse da categoria e uma área para 
exposições culturais, sendo, dessa forma, 
essencial para aprimorar a qualidade 
dos serviços de enfermagem e o conhe-
cimento de seus profissionais. 

“Esse modelo não só é uma ação con-
creta e objetiva que contribui para a de-
manda do setor de enfermagem, como, 
é um exemplo para o nosso caso, que 
temos o sonho de concretizar o nosso 
Conselho de Classe, quando certamen-
te, daremos a mesma relevância para os 
TSTs. Enquanto isso, nós, como SINTESP, 
vamos ampliando as nossas ações den-
tro do nosso limite de competência e 
recursos disponíveis. Por isso, parabéns 
ao Coren-SP na figura de seu presidente, 
Cláudio Alves Porto”, declarou Armando 
Henrique. 
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or   “Estou no quinto ano de 

Engenharia Elétrica e gosta-
ria de pedir a vocês que me 

indicassem alguma entidade de 
ensino que leciona o Curso de 

Segurança do Trabalho.
Procurei o SINTESP por ser uma 

organização de respeito e se 
alguém entende de qualidade 

nesse curso, com certeza são 
vocês. Quero fazer aos finais de 

semana. Vi alguns à distância, 
mas não sei se compensam, são 
muito baratos e com segurança 

não se brinca não é mesmo?”

Flávia Wolff

Resp.: “As escolas mais indicadas são as 
ETECs do Centro Paula Souza, que é gratui-
to, mas tem vestibulinho, que é semestral. 
E o SENAC, que, de acordo com a unidade 

que procurar, pode ter início para breve, mas 
é pago. Ambos são os melhores que co-
nhecemos e que indicamos. Não indicamos 
cursos à distância. E, em função da carga 
horária de 1.200 horas, não há escola que 
ofereça só aos sábados, pois demoraria 150 
semanas ou 38 meses ou mais de três anos 
para terminar, enquanto o curso diário, com 
20 horas semanais, tem duração de, aproxi-
madamente, 18 meses ou 60 semanas”.

René Alves Cavalcanti
Diretor do SINTESP

  “Quando me formei em Técnico de 
Segurança do Trabalho foi anexado, 
em minha carteira de trabalho, uma 

etiqueta com alguns dados meus refe-
rentes à profissão, mas fiquei sabendo 

que voltaram a fornecer carterinha e 
não mais na etiqueta. Vocês sabem me 
dizer se tem fundamento e como faço 

uso inadequado de EPIs ainda pode causar
                                              acidentes na agroindústria

U m ranking não muito positivo coloca o 
Brasil como um dos primeiros na lista 

dos acidentes por intoxicação com agrotó-
xicos. Uma situação que deixou de ocorrer 
pelo desconhecimento dos equipamentos 
de proteção e hoje deve-se principalmente 
ao mau uso. Os dados sobre o problema não 
são muito recentes. Em 2008 foram regis-
trados somente no Sul do país, 1.139 casos 
de intoxicação, segundo o Sinitox - Sistema 
Nacional de Informações Toxicofarmacoló-
gicas, órgão vinculado à Fiocruz Fundação 
Oswaldo Cruz.

Apesar dos números, a estimativa da Anvisa 
- Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é 
que para cada caso conhecido, 50 não te-
nham sido informados. Os agrotóxicos estão 
entre os mais importantes fatores de risco 
para a saúde da população, particularmente 
para a saúde dos trabalhadores expostos e 
para o meio ambiente.

Para a OMS - Organização Mundial da Saú-
de, 3% dos trabalhadores expostos a agro-
tóxicos sofrem algum tipo de intoxicação. De 
acordo com o médico do trabalho da Coamo 
Agroindústrial Cooperativa, Carlos Eduardo 
Rosa Mildemberger, estes 3%, podem ser 
resultado da má utilização dos Equipamen-

tos de Proteção Individual (EPI). “Quando é 
feito o receituário do veneno, o engenheiro 
agrônomo já faz as orientações sobre como 
devem ser utilizados os equipamentos. Ele 
dá orientação sobre o uso e também o 
destino das embalagens, ele ensina a lavar. 
Também orientamos como os agricultores 
devem fazer com os funcionários na sua 
propriedade”, diz.

De acordo com Adriano de Arruda Pentea-
do, encarregado do setor de segurança do 
trabalho, é preciso avaliar o uso antes de 
determinar o equipamento certo. “No caso 
dos pulverizantes, 
por exemplo, são 
riscos de ordem 
química. Como os 
venenos são pulve-
rizados é passível 
de ingressar por 
diversas vias, dér-
mica, respiratória e 
olhos. Logo o equi-
pamento tem de 
cobrir todas essas 
vias”, diz.

Todos os equipa-
mentos precisam 

ser utilizados de 
forma corre-
ta para evitar 
acidentes e 
doenças. Na 
opinião dos 
responsá-
veis pela 
segurança do 
trabalhador da cooperativa, 
a chave do segredo é a prevenção, pois, 
se houver uso inadequado dos produtos, a 
contaminação pode se tornar grave proble-
ma de saúde pública. 

para conseguir para mim, pois na CTPS 
não é muito interessante de ter?” 

Márcio Nobre 
Técnico de Segurança  

do Trabalho           

Resp.: “Infelizmente ainda é a etique-
ta. Não conseguimos alterar a portaria 
262/2008 que eliminou a credencial do 
profissional Técnico de Segurança do Tra-
balho. Aliás, a ação do Ministério do Tra-
balho e Emprego não somente eliminou 
a credencial como, também, quis elimi-
nar a possibilidade de aquisição do nosso 
Conselho de Classe e afastou o profissio-
nal de sua base sindical, exceto algumas 
exceções como você, mas vamos lutando 
com persistência e perseverança sempre!” 

Valdizar Albuquerque
Diretor do SINTESP
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com a indiscriminada e absurda classifica-
ção dos ambientes);

3C) Passaram a ser utilizados nestes locais 
diferentes tipos de equipamentos elétricos 
normalizados, que apareceram junto com as 
normas IEC, viabilizando inclusive as soluções 
para plataformas off-shore, onde o peso, cor-
rosão, acessórios e requisitos de instalação de 
equipamentos do tipo a prova de explosão in-
viabilizariam tais implantações;

4) A Certificação Compulsória de equipamen-
tos elétricos para Áreas Classificadas trouxe 
a necessária confiabilidade e segurança, que 
antes eram duvidosas e contestadas;

5) A preocupação com Descargas Atmosféricas 
e com a acumulação de Cargas Eletrostáticas 
nas áreas classificadas recebeu maior ênfase, 
objetivando a continua equipotencialização de 
edificações e equipamentos;

6) A inspeção de equipamentos e instalações 
recebeu, além do definido na NR-10, requi-
sitos adicionais para análise, reparo, critérios 
para regularização e rastreabilidade;

7) Ficou definida a obrigatoriedade de trei-
namento dos envolvidos, dos usuários e dos 
que trabalham nas adjacências e nas áreas 
de influência de Áreas Classificadas. Este trei-
namento deve, conforme definido na NR-10 
(item 10.8.8.4), ser específico e adicional às 
40 horas de Segurança Básica em Eletricidade.

8) Ficou caracterizada pela NR-10 (item 10.13) 
a responsabilidade civil e criminal de todos os 
profissionais envolvidos, seja os que direta ou 
indiretamente lidam com os equipamentos, 
instalações e serviços, especialmente do pro-
fissional de segurança (visto que ele deve ser 
o gestor) no sentido de monitorar o ambiente, 
liberar a execução de serviços e verificar a ade-
quação e compatibilidade de equipamentos e 
instalações com os correspondentes riscos, co-
nhecimentos que comprovadamente a maioria 
destes não possui.     

Nesse sentido, é importante destacar os trei-
namentos que, já de longa data, vêm sendo 
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D A TA S T E M A L O C A L

14 à 30/03/11
19 às 22h00

CURSO TÉCNICAS DE ENSINO EM SEGURANÇA E SAÚ-
DE NO TRABALHO
Programação: Instrutor; Aprendizagem; Motivação;  
Comunicação; Treinamento; Técnicas de básicas de falar 
em público; Técnicas de Treinamento;  Recursos audiovi-
suais; Treinando-instrutor;  Diferentes tipos de treinados;  
Percepção; Simulação de  aulas; Dinâmica de Trabalho 
em Grupo
Investimento: Sócio em dia R$ 300,00 – Demais R$ 
600,00
Público-alvo: Téc. Seg. Trabalho e Demais Interessados
Carga horária: Carga horária: 40h

Sede

19/03/11
09 às 18h00

CURSO AVALIAÇÃO A EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL AO 
RUIDO 
Programação: Introdução – conceitos básicos; Legisla-
ção Trabalhista – Anexos 1 e 2 da NR 15* Definições, 
símbolos e abreviaturas
Investimento: Sócio em dia R$ 150,00 – Demais R$ 
300,00 
Público-alvo: Téc. Seg. Trabalho e Demais Interessados
Carga horária: Carga horária: 08h

Sede

04/04 à 
08/04/11 

Aula Teóricas
19 às 22h00

09/04/11
Aula Prática

08h às 14h00

CURSO INSTRUTOR DE OPERADOR DE EMPILHADEIRA 
Programação: Normas de Segurança; Movimentação e 
Empilhamento; Operação da Empilhadeira; Aulas Práticas 
com a Empilhadeira; Manutenção Preventiva                                     
Investimento: Sócio em dia R$ 200,00 – Demais R$ 
400,00
Público Alvo: Téc. Seg. Trabalho e Demais Interessados
Carga horária: 21 horas

Sede

E V E N T O S 
G R A T U I T O S  2 0 1 1

D A TA S T E M A L O C A L

19/3 5º SÁBADO DE CAPITA-
ÇÃO PERMANENTE
09h00 às 12h00

SINTESP

24/3 PALESTRA TÉCNICA
15h00 às 17h00

SINTESP

07/4 PALESTRA TÉCNICA
15h00 às 17h00

SINTESP

28/4 PALESTRA TÉCNICA
15h00 ÀS 17h00

SINTESP

16/4 6º 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)

Conteúdo informativo de cada 
curso estão disponíveis no site  
www.sintesp.org.br 

1A) Os profissionais que foram obrigados a 
lidar com estes problemas, não tinham, na 
época (de 1930 até 1980), uma base técnica e 
normativa definida, mas apenas uma interpre-
tação baseada nas soluções fornecidas para as 
primeiras refinarias e terminais de distribuição 
de produtos do setor petrolífero;
 
2A) Quanto à Classificação de Áreas, bastava 
qualquer unidade manipular produtos infla-
máveis para ser considerada “classificada” em 

toda a sua extensão;

3A) Quanto ao tipo de equipamen-
tos elétricos, o único conhecido era 
o “a prova de explosão”, usado nas 

primeiras obras do setor do petróleo, 
que acabou tendo seu uso indiscrimi-
nado face ao “tabu de classificação” 
acima adotado;

Este cenário começou a se modificar na 
década de 1980 quando a normalização 
brasileira passou a ter como base as nor-
mas internacionais (IEC). 

Porém, estas normas eram de uso voluntá-
rio, e somente passaram a tornar-se compul-

sórias gradativamente, em face da publicação 
do Código de Defesa do Consumidor (1990), 
posterior publicação da Portaria INMETRO 176 
de 2000, que trouxe a necessária seriedade ao 
assunto “áreas classificadas” exigindo a certi-
ficação dos equipamentos e, finalmente com 
a Revisão de 2004 da NR-10 o MTE passou a 
enxergar o risco de explosão em ambientes in-
dustriais com o mesmo rigor que em caldeiras 
e vasos de pressão, estabelecendo-se assim 
uma legislação consolidada para o tratamento 
das instalações em Atmosferas Explosivas. Por-
tanto, hoje no cenário atual temos:

1B) Uma estrutura composta por normas e 
legislação vigentes (ABNT/IEC, INMETRO, NR-
10, NR-33, CETESB, FEEMA, ANP, Seguros, 
Bombeiros, ISO 9000, 14000 e 18000, etc.); 

2B) As Áreas Classificadas passaram a ser 
definidas somente onde as condições de 
processo definem que exista a probabilida-
de do inflamável sofrer ignição (acabando 

ministrados pela ABPEx – Associação Brasilei-
ra para Prevenção de Explosões, cuja finalida-
de principal é voltada para a Qualificação de 
profissionais que lidam com Atmosferas Explo-
sivas. Os programas disponíveis para qualificar 
os profissionais são:

- Analista Técnico de Segurança contra Explo-
sões (para os técnicos de segurança)

- Aperfeiçoamento em Elétrica e Instrumenta-
ção em Áreas Classificadas (para projetistas e 
técnicos de montagem e manutenção).

É importante destacar que, como na NR-
10 não é colocado o conteúdo e a carga 
horária destes treinamentos, é necessário 
alertar que surgiram no mercado vários 
“programas de treinamento” com conteú-
dos e cargas horárias distintos, dificultando 
a avaliação das empresas sobre qual é a sua 
melhor alternativa.  Junte-se a isso o fato de 
que vários “aventureiros”, sem a necessária 
experiência em áreas classificadas, estarem 
oferecendo estes treinamentos, somente 
para aproveitar a “onda”. 

Em função da evolução normativa inter-
nacional, a ABPEx – Associação Brasileira 
para Prevenção de Explosões, vem liderando 
esforços para que o Brasil também tenha 
a Certificação de Profissionais Ex, que é o 
reconhecimento público, através de Orga-
nismo de terceira parte, da experiência ad-
quirida por estes profissionais. Os trabalhos 
visando esta Certificação (inicialmente vo-
luntária) se desenvolvem em duas frentes:

- Na Comissão de Normalização SC-31 do 
COBEI/ABNT que, com base em norma IEC, 
está concluindo a NBR que define as com-
petências e habilidades a serem exigidas 
destes profissionais, e - Na ABENDI, que é 
Organismo de Certificação de Pessoas ofi-
cialmente reconhecido, onde estão sendo 
preparados os procedimentos para análise e 
comprovação destas competências.  

A certificação de profissionais beneficiará os 
trabalhadores dos diferentes setores onde 
Atmosferas Explosivas estão presentes, vis-
to estar baseada em normas internacionais, 
seja pela ampliação das oportunidades no 

mercado, bem como no reconhecimento e 
ascensão profissional.           

Sempre pioneira nos assuntos relativos 
a Áreas Classificadas, a ABPEx, vide site 
WWW.abpex.com.br antecipando-se ao 
processo de Certificação, já vem ministran-
do cursos para um significativo contingente 
de profissionais, e formatou o programa de 
qualificação do “Analista Técnico de Segu-
rança contra Explosões”, de forma a pro-
piciar a formação requerida objetivando a 
etapa seguinte, que é a Certificação.

Dentro do cenário atual de escassez de pessoal 
qualificado, não somente a nível nacional, e face 
aos grandes empreendimentos em implementa-
ção, as empresas estão ávidas para contratar 
profissionais capazes de otimizar os investimen-
tos iniciais e os operacionais, assim como tam-
bém as taxas de seguros incidentes.   

Sérgio Rausch é engenheiro eletricista, 
Consultor Técnico da ABPEx, 

membro da SC-31 do COBEI/ABNT:
Equipamentos e Instalações para Atmosferas Explosivas e 

da CTS de Competências para Certificação da ABENDI. 
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Palestra da ABPEX abordou especificidades e a 
importância dos treinamentos para trabalhos 
em ambientes com atmosferas explosivas

Qualificação (e certificação) dos Téc. de Segurança do Traba-
lho para trabalhos em ambientes com atmosferas explosivas

A mbientes com atmosfe-
ras explosivas existem na 

grande maioria dos estabeleci-
mentos e unidades industriais, 
sejam nas indústrias químicas, 
petroquímicas, do petróleo, de 

tintas e vernizes, de borracha, farmacêuticas, 
nas usinas de açúcar e álcool, nas que manipu-
lam gases industriais, e onde haja pó pela ma-

nipulação de sólidos a granel, 
como ar-

mazéns, silos, no processamento de alimentos, 
moinhos de farinha, carvão, resinas, etc. 

O assunto áreas classificadas sempre gera pre-
ocupações especiais, face aos requisitos espe-
cíficos que devem ser atendidos, decorrentes 
dos riscos da eletricidade, que podem levar à 
explosão do ambiente, a qual pode se alastrar 
com graves consequências à população e ao 
patrimônio circunvizinho.

Portanto, como são locais sujeitos a acidentes 
provocados pela explosão, é absolutamente 
necessário manter equipes de segurança que 
de fato “conheçam os riscos e a forma ade-
quada para gerenciar estes riscos”.

Como é um tema não abordado nos cursos 
de formação técnica, nem de engenharia, 
acabou sendo cercado durante décadas por 
“tabus” e fantasias, que terminaram crian-
do paradigmas que nos acompanham até os 
dias de hoje. Assim é que:
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N o dia 29 de janeiro de 2011 foi realiza-
do, no auditório do SINTESP, no centro 

de São Paulo, SP, o 3º Sábado de Capacitação 
Permanente. Desta vez o tema abordado foi “O 
olhar da Segurança e Saúde sobre Gênero e 
Diversidade no Mundo do Trabalho!”, proferi-
do pela Dra. Maria Aparecida Pinto, psicóloga, 
diretora do INSPIR - Instituto Sindical Interame-
ricano Pela Igualdade Racial. 

Rogério de Jesus, diretor do SINTESP e coor-
denador do projeto, observou que esta terceira 
edição do evento, que contou com a partici-
pação de 25 pessoas, teve como objetivo dar 
continuidade às ações iniciadas em 2010, 
proporcionando um dia diferenciado com a 
abordagem de diversos temas do mundo do 
trabalho para serem compartilhados com os 
Técnicos de Segurança do Trabalho, alunos e 
demais prevencionistas, que compreendem a 
necessidade de um aprendizado constante.

“Nesta terceira edição, a temática abordada 
não é muito comum ao TST, porém, de acordo 
com nossa proposta desde o início, compreen-
demos que contemplar temas que não sejam 
tão corriqueiros também faz parte do processo 
de aprendizado e aprimoramento e sabemos 
que essa lacuna tem que ser superada de algu-
ma forma. Por isso, decidimos abordar a ques-
tão da diversidade neste terceiro encontro, a 
qual também tem sua importância no mundo 
do trabalho e é imprescindível que o TST esteja 
preparado para lidar com o tema em seu dia 
a dia”, observou Rogério, que ressaltou, ainda 
que a palestrante convidada é uma profissio-
nal muito experiente nessas questões, e, além 
de ser sindicalista ela é diretora do INSPIR, que 
é uma instituição intersindical que tem como 
papel fundamental discutir questões ligadas à 
diversidade no Brasil. 

Rogério comentou que em razão de que todos 
os setores têm que ter um técnico de seguran-
ça trabalho, o SINTESP se preocupou eu traba-
lhar esse tema para ajudar melhor no enten-
dimento sobre os mecanismos que envolvem 
esses processos e que são de difícil inserção no 
mercado de trabalho. Rogério disse, inclusive, 
que não consegue enxergar que um TST possa 

diversidade no mundo do Trabalho foi tema
                      do 3º Sábado de Capacitação Permanente

fazer um mapeamento, 
um programa de pro-
moção de segurança e 
saúde do trabalho sem 
pensar em questões 
alusivas ao universo da 
mulher, do negro, do 
deficiente físico ou do 
idoso, para citar alguns 
exemplos. “No caso do 
negro, independente 
da idade, sabemos que 
muitos são propensos à 
hipertensão, pois é uma 
característica da etnia. 
E, hoje, também temos 
que levar em conside-
ração a quantidade de 
idosos que estão no mercado de trabalho, por 
isso como que um técnico pensa em segurança 
do trabalho, sem pensar na especificidade que 
tem a necessidade do idoso, que perde mobili-
dade, que perde reflexo? Outra temática nova 
que temos que lidar, cada vez mais, é a ques-
tão da inclusão da pessoa com deficiência no 
mercado de trabalho. Acontece, porém, que o 
mercado de trabalho é tão violento que deixa 
bem claro que só se contrata pessoas com de-
ficiência, desde que essa deficiência exija que 
a empresa mude pouco ou quase nada do seu 
sistema, da sua organização. Então, analisando 
assim, que acolhimento falso é esse? A empre-
sa acolhe para cumprir a lei e não porque tem 
um compromisso social, atende uma questão 
ética ou porque é uma questão de respeito ao 
ser humano”, avalia Rogério que em sua opi-
nião considera que o setor produtivo continua 
querendo “braço e perna”, que é para produzir 
mais. 

“Infelizmente, o mercado de trabalho por mais 
que tenhamos avançado no século 21, com 
toda a modernização, a tecnologia de ponta, a 
formação que temos hoje, quando se fala mui-
to em capacitação profissional, mesmo aconte-
cendo todo esse processo revolucionário o foco 
ainda é a produtividade”, analisa o diretor.

Para Rogério, a mudança para atendimento a 
esse novo cenário por parte dos TSTs é a longo 

prazo, por isso a proposta do SINTESP ao abor-
dar esse tema é que a segurança do trabalho, 
dentro de qualquer empresa, tem que ser uma 
política de respeito à mão-de-obra que ela pre-
cisa, ou seja, não pode ser simplesmente um 
cumprimento de lei ou só para quando o fiscal 
passar. “Com lei ou sem lei a empresa vai que-
rer uma segurança do trabalho decente, um 
técnico atuante, um profissional que desenvol-
va o seu trabalho e, em contrapartida, para o 
TST desenvolver bem o seu trabalho numa em-
presa que tem uma política aberta como essa, 
o profissional tem que enxergar o mundo do 
trabalho como um todo e não somente como 
‘segurança do trabalho’, porque isso faz com 
que ele fique muito limitado”, salientou.

Segundo Rogério, o feedback dos participan-
tes foi muito positivo e ficou claro o quanto 
essa temática surpreendeu a todos. “Enquan-
to organizadores, ficamos muito satisfeitos 
porque o público participante também repre-
sentava a diversidade. Tínhamos TSTs negros, 
idosos, mulheres e eles puderam enxergar o 
mundo do trabalho com essa mão-de-obra, 
bem como puderam se enxergar como sendo 
parte do que foi discutido. Foi uma temática 
nova e, certamente, eles saíram surpreendidos 
sobre o quanto ainda não tinham a percep-
ção de que a diversidade é real e como devem 
agir com relação a isso no seu dia a dia”, con-
cluiu Rogério. 

A psicóloga e diretora do INSPIR, Dra. Cidinha, mostrou aos partici-
pantes a importância do entendimento dos TSTs sobre os mecanis-
mos que envolvem a diversidade no mundo do trabalho




