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T      rabalhar focado no associado para que o SINTESP seja efeti-
vamente eficiente para os Técnicos de Segurança do Trabalho 
em São Paulo. Esse é o nosso principal objetivo agora que es-

tamos com a nova diretoria empossada. Atrelada a esse objetivo 
está a proposta de ser um Sindicato de Resultados e este termo, 
certamente, vai impulsionar nossas ações para que possamos fa-

zer um trabalho bem feito, seja por meio de parcerias que envolvam 
todo o Estado ou de ações mais contundentes nas regionais. Portanto, 
de agora em diante vamos colocar em prática o nosso plano de agir 
local para atingir o global.
 
Para tanto, temos que primeiramente melhorar a nossa receita e 
para isso vamos buscar aumentar nosso quadro de associados em 
todo o Estado e realizar atividades que ajudem o sindicato a crescer 
tanto em termos financeiros como em termos técnico e adminis-
trativo, sempre, simultaneamente, com seu crescimento político. Só 
assim teremos fôlego para implementar ferramentas que ajudem o 
sindicato tanto na capital, quanto nas regionais, a desenvolver um 
trabalho mais profissional e voltado para o associado de maneira 
mais produtiva.
 
De acordo com nosso planejamento, vamos chamar as diretorias 
para determinar metas de trabalho. E, no caso das regionais, espe-
cialmente, vamos buscar atuar com ferramentas básicas, para que 
possamos dar condições mínimas para que, neste primeiro ano, eles 
possam se reestruturar para alcançarem um retorno positivo e apre-
sentarem crescimento em todos os níveis a exemplo da sede. 
 
Por isso, vamos traçar uma linha de trabalho que favoreça a re-
alização de cursos, treinamentos, eventos com foco no Técnico de 
Segurança do Trabalho. O primeiro passo foi alocar duas salas de 
treinamentos no prédio onde está a sede do SINTESP, onde iremos 
promover diversas atividades, principalmente a noite e aos sábados, 
visando, inclusive, atender uma demanda que os próprios Técnicos de 
Segurança do Trabalho vêm pleiteando já há algum tempo e agora 
vamos ter condições de atender, inclusive, com a utilização do siste-
ma de teleconferência para que os TSTs que não podem vir in loco 
possam assistir os cursos via internet. 
 

E, no caso das regionais, vamos buscar parcerias com entidades re-
presentativas dos trabalhadores em todos os Estados, principalmente 
aos que fazem parte da Força Sindical, para conseguirmos, por exem-
plo, utilizar as salas em suas sedes para realizarmos treinamentos e 
palestras voltadas aos Técnicos de Segurança do Trabalho e demais 
profissionais interessados em segurança e saúde do trabalho.
 
A ideia é determinar atividades para todas as diretorias, pois cada um 
tem o seu papel e, desta forma, todos podem trabalhar dentro de um 
cenário racional, tranquilo, que valorize as ações conjuntas em prol do 
nosso associado que é o Técnicos de Segurança do Trabalho .
 
Temos muito trabalho pela frente e isso vai exigir comprometimento. 
Já iniciamos as ações, neste mês, por exemplo, foi implantado, no 
site da entidade, o link “Denuncie” para que os profissionais possam 
denunciar situações, descumprimento do piso salarial da nossa cate-
goria, empresa que não cumpre a legislação, mantendo o SESMT ina-
dequado quanto ao dimensionamento, entre outras situações. Isso, 
certamente, vai gerar um pleito interno e vamos abrir um canal de 
comunicação mais direto com a categoria, portanto, vamos precisar 
de mão-de-obra disponível e preparada para atender essa demanda.
 
Temos também o intuito de desenvolver um projeto para que em situ-
ações de acidente grave ou fatal em locais de trabalho tenhamos um 
Diretor participando, seja na investigação ou dando suporte para os 
Técnicos de Segurança do Trabalho da empresa envolvida, para mu-
niciá-lo de informações, inclusive jurídicas, para orientá-lo de como 
proceder, pois dependendo do seu nível de atuação ele responde civil 
e criminalmente. Então, vamos buscar dar esse suporte, sempre acom-
panhando junto com o Ministério do Trabalho, com o sindicato da 
categoria, para que eles nos informem das ocorrências dos acidentes 
e vamos acompanhar fazendo, assim, a parte do sindicato represen-
tativo do profissional, do associado.
 
Enfim, temos consciência que para ser um sindicato de resultados 
cada um tem que fazer a sua parte. Vamos fazer um trabalho voltado 
principalmente para o profissional do Estado e atuar para alcançar-
mos uma qualidade de vida melhor para o trabalhador em geral.  

Marcos Antonio Ribeiro - Presidente do SINTESP
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Ouvidoria Regionais
PABX: (11) 3362-1104
Fax: 3333-4251

Regional ABCMRP
Praça 18 do Forte , n°17 conj. 23 - 
Centro - 09015-310 - Santo André - SP 
atendimento: 3ª e 5ª feira das 09:00 - 
12:00hs 
Fone: (11) 4438-3512 
Nextel: (11) 7865-9891
ID 55*82*17992 
E-mail: sintespabc@sintesp.org.br
Vice-Presidente Regional:
Luiz Carlos Crispim Silva

Regional Ribeirão Preto
Rua Dr. João Guião - 768 - Sala 1 - 
Vila Virginia - 14030-440 - Ribeirão 
Preto - SP  
Fone: (16) 3931-2299 
Nextel: (16) 7811-7668 
ID 55*82*17999 
E-mail: sintesprp@terra.com.br 
Vice-Presidente Regional: 
Evaldir Jesus de Morais

Regional Vale do Paraíba
Rua Anibal de Jesus Pinto Monteiro, 
321 - Alto Cardoso - 12420-210 - 
Pindamonhangaba - SP  
Fone: (12) 3642-2315 
Nextel: (12) 7811-4366
ID 55*82*17996 
E-mail: sintespvale@yahoo.com.br
Vice-Presidente Regional:
Jacy Pitta

Nova diretoria do SiNteSP (Gestão 2011-2015)

Regional Campinas
Rua Isolete Augusta de Souza Aranha, 
180 - Sala 4 - Centro - 13010-217 - 
Campinas - SP
Fone: (19) 3232-4237 
Fone: (19) 9129-2801
Nextel: (19) 7804-2477
ID 55*82*18000 
E-mail: sintespcampinas@sintesp.org.br
Vice-Presidente Regional:
Luiz Alberto Prado Correa

Regional Santos
Nextel: (13) 7808-8483
ID 55*82*17997 
E-mail: sintespsantos@sintesp.org.br 
Vice-Presidente Regional: 
Paulo Sérgio Novais

Regional Sorocaba
Rua Santa Cruz, 95 - Centro - 18035-
630 - Sorocaba - SP  
Fone: (15) 3031-2846 
Nextel: (15) 7834-9468
ID 55*82*17995 
Agende a sua visita. 
Plantões as 3ª e 5ª Feiras das 15:00 às 
17:00 hs - Valdemar 
E-mail: sintespsor@sintesp.org.br
Vice-Presidente Regional: 
Valdemar José da Silva

Regional Presidente Prudente
Rua Ferreira, 47 - Vila Yolanda 
19015-560 - Presidente Prudente - SP 
(Antigo salão da Empresa Forlanetto) 
Fone: (18) 3222-5617, 9703-3542
E-mail: sintespprudente@sintesp.org.br
Vice-Presidente Regional: 
Claudio Pereira de Lima 

PROMAT

Regional São José do Rio Preto
Rua Argemiro Aciaba de Toledo, 311 - 
Cidade Jardim - 15081-060 - São José 
do Rio Preto - SP 
Fone: (17) 3216-1979, 9771-2925
Nextel:  (11) 7811-1515 
ID 55*82*17998
E-mail: sintespsjrp@sintesp.org.br
Vice-Presidente Regional: 
Maria Helena Alves T. Gomes 

Regional Osasco
Av. Prof. José de Azevedo Minhoto, 72 - 
S. 5 - Km 18 - 06114-000 - Osasco - SP 
Fone (11) 3699-6561 
Nextel: (11) 7865-9892
ID 55*82*17993 
E-mail: sintesposasco@itelefonica.com.br 
Vice-Presidente Regional: 
Léo Gidelti Costa 

Regional Guarulhos
Av. Esperança 711 - Jardim Zaira 
07095-005 - Guarulhos - SP 
Fone: (11) 2443-2306 
Nextel: (11) 7865-9894 
ID 55*82*17994 
E-mail: sintespguarulhos@sintesp.org.br
Vice-Presidente Regional: 
Selma Rossana Silva.  

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

www.settemkt.com.br
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evento da Força Sindical lembra as vítimas
de acidentes e doenças do trabalho 

O auditório do Sindicato dos Metalúrgicos 
de São Paulo foi palco do “Dia Internacio-

nal em Memória das Vítimas de Acidentes e Do-
enças do Trabalho”, realizado pela Força Sindical 
Nacional e Estadual, no dia 28 de abril de 2011. 
O evento, que contou com o apoio do SINTESP, 
recebeu mais de mil pessoas.

Na solenidade de abertura, Arnaldo Gonçalves, 
secretário nacional de Saúde da Força Sindical, 
destacou que os dados da OIT - Organização In-
ternacional do Trabalho, mostram que a cada dia 
cerca de 6.300 pessoas morrem como resultado 
de lesões ou doenças relacionadas ao trabalho, 
o que corresponde a mais de 2,3 milhões de 
mortes por ano. Para Gonçalves, são necessá-
rias mudanças radicais, “São 723.000 acidentes 
no país, com 13. 047 inválidos e 2.496 mortes. 
Uma pessoa morre a cada 3,5 horas”, atentou. 
 

Com a posse da nova diretoria do SINTESP (Gestão 2011-2015) foi realizada a 
atualização das subsedes regionais. Confira abaixo os novos contatos: João Donizeti Scaboli, secretário estadu-

al de Saúde de São Paulo, por sua vez, 
afirmou que os dados não são anima-

dores. “Temos que ampliar a nossa forma de 
atuação, unirmos as nossas forças  em prol de 
um mundo do trabalho melhor para os trabalha-
dores e trabalhadoras. Todos perdem com os aci-
dentes: o trabalhador mutilado, a dor de quem 
perde um ente querido e a sociedade”, disse. 

A solenidade contou também com declarações 
de Danilo Pereira da Silva, presidente da Força 
Sindical de São Paulo da Força Sindical; Francisco 
Ribeiro, do Diesat - Departamento Intersindical de 
Estudos e Pesquisas e Saúde e dos Ambientes de 
Trabalho; Domingos Lino, diretor-adjunto de Saúde 
Ocupacional do Ministério da Previdência Social; 
Armando Henrique, vice-presidente da Fenatest e 
diretor do SINTESP; Laércio Fernandes Vicente, co-
ordenador de Saúde e Segurança do Sintracon-SP 
e vice-presidente do SINTESP, entre outros. 

O SINTESP, representando os TSTs, categoria que 
é mais presente em todos os locais de trabalho, 
mais uma vez, prestigiou a iniciativa da Força 

Sindical valorizando o dia de atividades voltadas 
para a preservação da segurança e da vida dos 
trabalhadores. 

Marcos Ribeiro, presidente do SINTESP, desta-
cou a importância das ações que acontecem 
neste dia de repúdio. “Esse evento é importante 
porque mexe com a consciência do trabalhador. 
Ele vai ver que também faz parte do contexto 
e que hoje ele pode ser um trabalhador sadio, 
mas, amanhã, talvez não. Por isso, o papel do 
SINTESP é alertar tanto o trabalhador quan-
to a classe política para fazer algo em prol da 
redução dos acidentes”, avaliou o presidente, 
lembrando que o crescimento dos acidentes, 
principalmente, os gerados a partir das obras do 
PAC, é resultado da urgência das entregas dos 
serviços, e, por esse motivo, nem sempre são vis-
tas as condições de segurança. “Por isso, existe 
a necessidade de aprovar a política nacional de 
SST, que estava previsto para o dia 28, mas ain-
da não foi dessa vez”, observou.

Na ocasião, Scaboli, da Força estadual, e Arnaldo 
Gonçalves, da Força Nacional, foram homenage-

Mais de 1.000 pessoas prestigiaram o evento 
da Força Sindical em Memória às Vítimas de 
Acidentes do Trabalho, no auditório do Sindicato 
dos Metalúrgicos de São Paulo
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No site 
www.sintesp.org.br 
você confere o quadro atualizado 
com os nomes de todos os 
diretores que compõem a gestão 
2011-2015 do SINTESP. 
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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 (Técnicos de Segu-
rança do Trabalho) 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 

ados pelo presidente do SINTESP, que entregou 
a cada um deles uma placa especial pelo traba-
lho que ambos vêm desenvolvendo para proje-
tar a área de SST dentro do movimento sindical.

Guarulhos também faz 
ato em memória às vítimas 
de acidentes
Em todo o Estado de São Paulo aconteceram 
diversos atos em Memórias às vítimas de Aci-
dentes do Trabalho. Em Guarulhos, SP, por 
exemplo, foi realizado o    3º Fórum Regional  
promovido, no dia 28 de abril, pelo Sindiquí-
micos - Sindicato dos Químicos da Região e 
CNTQ - Confederação Nacional dos Trabalha-
dores no Ramo Químico, em parceria com a  
Secretaria Municipal de Saúde por meio do 
Cerest - Centro de Referência em Saúde do 
Trabalhador de Guarulhos e outras entidades 
públicas e privadas da cidade.

O Fórum contemplou as palestras “Constru-
ção de uma Política Pública em Saúde do Tra-
balhador” com Maria Maeno, médica pesqui-
sadora da Fundacentro – SME – CST;  “Ações 
Regressivas” com Diego Paes Moreira, procu-
rador geral federal, órgão vinculado à advoca-
cia geral da União, além de discussões quanto 
a importância da adoção de uma política de 
saúde municipal que contemple o trabalhador. 
Em sua palestra, Dr. Diego lembrou que a pro-
teção no ambiente do trabalho e promoção da 
saúde pública e do trabalhador são compro-
missos assumidos pelo Brasil em todas as esfe-
ras sociais, inclusive com pactos internacionais. 
“As ações regressivas são movidas contra em-
presas pelo não cumprimento ou ausência de 
fiscalização às normas de saúde e segurança 
no trabalho, inclusive, normas asseguradas em 
Convenções Coletivas de trabalho”, salientou.

Antonio Silvan Oliveira, presidente do Sindi-
químicos e CNTQ, evidenciou a importância 
do evento com a participação de profissio-
nais da saúde, formadores de opinião e pro-
fissionais que compõe o SESMT, entre outras 
entidades. Ele lembrou que hoje as doenças 
relacionadas do trabalho acontecem por con-
ta das novas tecnologias e procedimentos 
que exigem maior rapidez e competitividade. 
“Alta competitividade, pressão psicológica 
exigida por líderes e gerentes por maiores 
volumes de produção potencializam as doen-
ças do trabalho que levam algum tempo para 
serem percebidas e, infelizmente, em quase 
em sua totalidade são irreversíveis”.

Sua opinião foi compartilhada pela médica 
Maria Maeno, ao explanar sobre a Construção 
de uma Política Pública em Saúde do Traba-
lhador. A médica enfatizou a importância dos 
programas existentes do governo federal, por 
meio dos Ministérios de Previdência, Trabalho 

e Emprego e da Saúde no intuito de promo-
ver a criação de uma política de prevenção e 
ações específicas na  redução do número de 
acidentes, mas salientou que as medidas são 
ainda ineficientes dada a falta de clareza e de 
boa vontade de alguns sistemas que ainda es-
barram na burocracia. 

“Muito foi feito, mas muito ainda precisa ser 
corrigido de forma a proteger a saúde do 
trabalhador. Ferramentas como Nexo Técnico 
Epidemiológico – NTEP, Fator Acidentário de 
Prevenção – FAP e Normas de Regulamenta-
ção podem potencializar todas estas ações, 
mas ainda dispomos de um sistema médico 
de trabalho que beneficia a empresa. É preciso 
mudar e reformular esta cultura”, expressou 
Dra. Maeno.

O SINTESP também se fez presente no evento, 
com as participações dos diretores Selma Ros-
sana e Renê Cavalcanti.  

Sob a denominação de “Dia do 
Trabalhador Unificado”, a Força 
Sindical realizou a festa come-
morativa do Dia 1º de Maio em 
conjunto com outras centrais 
sindicais (CGTB, CTB, NCST, UGT). 
O local do evento foi a Avenida 
Marquês de São Vicente, na 
capital paulista, e reuniu, segundo 
os organizadores, em torno de 1,5 
milhão de pessoas.

A festa contou com shows gratui-
tos e sorteio de 20 carros 0 Km. O 
diferencial foi a união dos traba-
lhadores em defesa das bandeiras 
de luta, como Redução da Jornada 
sem redução de salários; Valoriza-
ção do salário mínimo; Educação e 
Qualificação profissional; Redução 
da Taxa de juros, entre outros.
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B uscando inovar e oti-
mizar a oferta de cur-

sos aos prevencionistas 
em Saúde e Segurança do 
Trabalho e especialmente 
o Técnico de Segurança do 
Trabalho, o SINTESP passa a 
adotar nova postura, para a 
realização de cursos.

A nova sistemática consiste 
em ofertar todos os cursos, 

sem previsão de data para realização. 
Os interessados enviarão e-mail para 
treinamento@sintesp.org.br, informan-
do o curso de interesse e sua preferên-
cia de data e horários: se na semana, 
manhã, tarde ou noite ou sábados pe-
ríodo integral.

Para os profissionais que estão fora da 
capital, devem informar os município 
de interesse e de fácil acesso para reali-
zação dos cursos.

Assim que tiver o quorum mínimo para a 
realização do(s) curso(s), o SINTESP en-
trará em contato com cada interessado, 
para confirmação de inscrição e prefe-
rência de período, agendando a data de 
realização e promovendo a divulgação.

A lista de cursos pode ser consultada 
no site do SINTESP, ou solicitada por e-
-mail, através do qual também se pode 
sugerir novos cursos. 

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

cursos do SiNteSP 2011
1º de maio unificado 

marcou comemorações dos trabalhadores
De acordo com 
informações 
dos organiza-
dores, cerca 
de 10 milhões 
de pessoas 
participaram das 
manifestações 
organizadas 
pelas centrais 
sindicais em 200 
cidades do país.

A parceria das centrais para 
realizarem o 1º de Maio foi citada 
como um exemplo de maturidade 
política. O caráter pluripartidário 
do evento também foi um dos 
destaques, pois contou com a 
presença de políticos de diversos 
partidos. Em suas intervenções, 

os sindicalistas fizeram questão 
de reforçar a importância da 
participação e mobilização da 
população para o país continuar 
avançando através da implan-
tação de um projeto de desen-
volvimento com valorização do 
trabalho.  

A realização do 1º de Maio Unificado 
reforçou a importância do trabalho em 
conjunto em prol do trabalhador
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O Salão Nobre da Câmara dos Vereadores de São Paulo recebeu 
autoridades, amigos, familiares dos diretores e diversos convidados 
especiais, que parabenizaram a todos e desejaram sucesso nos proje-
tos que serão realizados a partir da nova gestão

minha família pelo apoio que me deu todos 
esses anos e aos amigos e amigas que me 
apoiaram, com palavras de estímulo para 
que pudéssemos chegar até aqui, ao posto 
de líder de uma categoria que, sem dúvi-
da alguma, merece o reconhecimento de 
toda a sociedade deste país, pois lutamos 
a favor da vida. Quando falo ‘Lutamos a 
favor da Vida’, falo a favor da Segurança 
e da Saúde de todos os trabalhadores, sem 
olhar para idealismos. A nossa bandeira é 
SST independente de nossa convicção ide-
ológica e política”, declarou Marcos.

Marcos fez questão de comentar sobre sua 
época de estudante, em 1982, quando era 

cerimônia de posse da nova 
     Diretoria do SiNteSP Gestão 2011-2015

posse da nova Dire-
toria do SINTESP, re-
alizada no dia 29 de 
abril de 2011, no Sa-
lão Nobre da Câma-
ra dos Vereadores de 

São Paulo, foi uma noite de muita confra-
ternização. Mais de 200 pessoas prestigia-
ram a solenidade, seguida de coquetel, e 
deram às boas-vindas ao presidente eleito 
e seus diretores, que comemoram o grande 
momento almejando perspectivas bastante 
positivas para todos os Técnicos de Segu-
rança do Trabalho para os próximos anos.

Fizeram parte da composição da mesa so-
lene: o anfitrião da casa, vereador Claudio 
Prado; o presidente do SINTESP na ocasião, 
Armando Henrique; o presidente eleito 
para a gestão 2011-2015, Marcos Anto-
nio Ribeiro; o presidente do Sintracon-SP, 
Antonio de Souza Ramalho, que também 
representou a Força Sindical; e o presiden-
te do Sindicato dos Nutricionistas, Ernane 
Silveira Rosas. Na oportunidade, o SINTESP 
prestou homenagens especiais à Valdete 
Lopes Ferreira e José Ferreira do Nascimen-
to – também conhecido como Ferreirinha 
-, ambos ex-presidentes da entidade, bem 
como Armando Henrique aproveitou o 
momento para citar a presença ilustre de 
outro ex-presidente do SINTESP, Wilson 
Lourenço, lembrando que ele foi o grande 
responsável pela conquista da carta sindi-
cal no início da história da entidade, quan-
do ainda era a APROSSETESP.

Na sequência, ao fazer uso da palavra, o 
anfitrião da casa, vereador Prado, cumpri-
mentou e parabenizou Armando Henrique, 
entregando a ele uma placa comemorativa 
assinada por Prado e pelo presidente da 
Câmara, José Police Neto, em reconheci-
mento a todo o serviço prestado e a luta 
que fez pela Política Nacional de Seguran-
ça e Saúde do Trabalho, bem como todo o 
esforço em prol da SST no Estado de São 
Paulo. O vereador destacou também a ma-
estria com que Armando Henrique soube 
passar o “bastão” do sindicato para o novo 

AEs
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fizeram parte de sua trajetória, assim como 
o surgimento de alguns desafetos, para 
os quais pediu desculpas em público, de 
qualquer forma, os acontecimentos, certa-
mente, foram por uma causa muito maior 
a saber os profissionais que o SINTESP re-
presenta. 

Além disso, Armando comentou sobre sua 
expectativa diante da nova gestão que será 
presidida por Marcos Ribeiro. “O meu sen-
timento é de dever cumprido e sei que as 
demandas daqui para frente ainda serão 
enormes, mas iremos superá-las, pois te-
nho consciência de que não basta ser um 
bom líder, tem que conquistar esse espaço 
e também saber preparar sua sucessão. E, 
ao longo desses oito anos, tive a preocupa-
ção de analisar pessoa por pessoa para ver 
quem tinha o perfil adequado e Marcos Ri-
beiro já provou que é capaz, conquistando 
esse espaço e, com muita certeza, fará jus 
ao seu novo papel. Eu saio da presidência e 
continuo na diretoria, pois a partir de agora 
sou um soldado que atua em prol da cate-
goria e vou ajudar para que essa gestão 
seja muito melhor”, garantiu Armando.

No momento das homenagens especiais 
aos ex-presidentes foi aberta a palavra 
ao Ferreirinha, que manifestou sua emo-

presidente eleito do SINTESP, deixando um 
histórico de conquistas positivas e servindo 
de espelho para que Marcos Ribeiro pos-
sa continuar essa trajetória desenvolvendo 
também um excelente trabalho.
 
Em seguida, muito emocionado, Armando 
Henrique fez uso da palavra e destacou que 
nesse momento de despedida não podia 
deixar de apontar a importância dos oito 
anos em que esteve à frente da gestão do 
SINTESP, reconhecendo, com propriedade, a 
história de sucesso que ajudou a construir 
ao longo desses anos. “Hoje, entendemos 
que SST é um assunto de interesse social e 
diz respeito a toda a sociedade”, afirmou 
agradecendo aos diretores do SINTESP, em 
especial às diretorias regionais, bem como 
aos funcionários, que nas duas gestões es-
tiveram com ele acompanhando todo o tra-
balho e colaborando para a sua trajetória 
bem-sucedida em prol da categoria.

Armando ressaltou que a bandeira de sua 
gestão foi o tripé “Ética, Competência e 
Dignidade” por meio da qual superou a 
meta de crescer 20%. “Crescemos muito 
mais em todos os níveis!”, destacou, afir-
mando, que apesar desse saldo significati-
vo, o sindicato ainda tem muito a crescer. 
Armando citou as alegrias e desilusões que 

ção com a honraria recebida e fez questão 
de passar uma mensagem de muita força 
e incentivo a todos os TSTs. O mestre de 
cerimônias fez a leitura da mensagem, na 
qual Ferreirinha expressou a satisfação 
em fazer parte de uma categoria tão im-
portante para a vida humana. Resumindo 
suas palavras destacou que: “é importante 
que nunca esqueçamos que ser Técnico de 
Segurança do Trabalho. É ter um estado de 
espírito, um efeito da vontade de vencer, 
uma intensidade emotiva, uma vitória do 
valor profissional sobre a timidez, o gosto 
pela aventura do dia a dia sobre o amor 
pela vida e o conforto nas horas difíceis no 
acidente do trabalho. Técnico de Segurança 
é alguém que se torna velho amigo de to-
dos que pensam em segurança. (...) Um dia 
sem acidente do trabalho será sempre uma 
glória a mais, uma nova etapa vencida na 
vida profissional. (...).” Desta forma, Fer-
reirinha deixou uma bela mensagem e fez 
com que todos refletissem sobre o papel de 
cada um na luta prevencionista.

Na sequência da solenidade, Marcos Ribei-
ro foi empossado por Armando Henrique e 
destacou em seu pronunciamento o mo-
mento único que estava vivendo. “Todos 
sabem que nunca, de coração, busquei esse 
cargo, mas o mesmo veio a mim de uma 
maneira muito especial e é com imensa 
alegria que gostaria de agradecer a Deus, 
por esta grande oportunidade, bem como a 

aluno do Curso de Supervisor de Segurança 
do Trabalho, na ABPA. Ele contou que ao 
encerrar este curso descobriu estar ingres-
sando em um dos mundos privilegiados de 
todas as categorias profissionais, apesar de 
considerar a dura realidade que o Brasil es-
tava passando na época, uma vez que era 
considerado o país campeão em acidentes 
do trabalho. “Vem à mente, a face dos pro-
fessores e profissionais apaixonados pela 
SST, que tive o prazer de conhecer e que 
me ensinaram a valorizar tão rica profissão. 
Tudo o que tenho até o dia de hoje foi con-

Momento em que Armando Henrique passou o “bastão” para Marcos Ribeiro, 
presidente eleito para a Gestão 2011-2015 do SINTESP. Ao centro está a Sra. Felícia, 
esposa do novo presidente do SINTESP

Ribeiro, após ser empossado, 
destacou que o SINTESP continuará 

empenhado em prol da conquista do 
Conselho de Classe da categoria

Quando falo ‘Lutamos 
a favor da Vida’, falo 
a favor da Segurança 
e da Saúde de todos 

os trabalhadores, sem 
olhar para idealismos. 

A nossa bandeira é 
SST independente 

de nossa convicção 
ideológica e política”
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juntamente com esta diretoria que foi eleita 
para conduzirmos por mais quatro anos a 
nossa entidade”, enalteceu. 

O novo presidente do SINTESP reconheceu 
que a luta foi muito grande para chegarem 
até este momento, mas afirmou que tem 
certeza convicta que após uma grande 
batalha sempre virá uma grande vitória e 
que todos unidos em um só objetivo que 
é, sem dúvida alguma, o Profissional Téc-
nico de Segurança do Trabalho, o SINTESP 
irá alcançar seus objetivos. “Peço a todos 
os amigos e diretores que me ajudem a fa-
zer o melhor para que a nossa categoria 
alcance o nosso tão almejado Conselho de 
Classe”, manifestou ao finalizar seu discur-
so e parabenizando a todos pelo momento 
alcançado.

A solenidade contou, ainda, com várias 
homenagens especiais, como a dos colegas 
do SINTESP à Armando Henrique, realizada 
pela funcionária Celeste; e do SINTESP às 
respectivas esposas do ex-presidente e do 
novo presidente, Sra. Vilma e Sra. Felícia.

A solenidade procedeu com a posse de toda 
a diretoria liderada por Marcos Ribeiro, que 
realizou a diplomação a todos os diretores 
presentes, os quais, juntos, fizeram o jura-
mento. A relação completa com os nomes 
de todos os diretores da Gestão 2011-2015 
você confere no site do SINTESP.

Para finalizar a solenidade, o SINTESP ofe-
receu um coquetel de confraternização, no 
restaurante da Câmara Municipal, a todos 
os convidados.  

E m reconhecimento pelo trabalho realizado 
e que vem realizando na área de Seguran-

ça e Saúde do Trabalho, o Técnico de Segurança 
do Trabalho, consultor e palestrante especialista 
em SST, Cosmo Palasio, foi contemplado, no dia 
20 de abril de 2011, com o Prêmio Destaque 
2011, realizado pela Revista Cipa. De acordo 
com os critérios da premiação, Cosmo foi re-
conhecido e votado pelos leitores da revista e 
também por profissionais que já foram ante-
riormente reconhecidos pelo mesmo evento. 

O Prêmio Destaque é um dos mais importantes 
do Brasil no setor de segurança e saúde ocupa-
cional e visa valorizar os profissionais de segu-
rança existentes no país. Desde que foi criado já 
homenageou mais de 300 personalidades.

“Vejo, nesta premiação, não o reconhecimen-
to do Profissional ‘Cosmo Palasio’, mas, sim, 
o reconhecimento de cada um de nossos co-
legas prevencionistas que, apesar do pouco 
reconhecimento e valorização social, todos 
os dias dedicam suas vidas na busca de as-
segurar que o trabalho seja de fato um cami-

D irigentes Sindicais de 22 Sindicatos Es-
taduais de Técnicos de Segurança do 

Trabalho afiliados a Federação Nacional dos 
Técnicos de Segurança do Trabalho se reuni-
ram em Brasília de 25 a 30 de março de 2011, 
para participar de uma extensa pauta progra-
mada pela Diretoria da Fenatest. 

Na programação constou o Plano de Trabalho 
da Nacional e dos Sindicatos afiliados; Discus-
são para alteração estatutária; Andamento do 
Anteprojeto de Lei em tramitação no Gabinete 
do Ministro do Trabalho e Emprego e, na Casa 
Civil da Presidência da República, referente à 
criação e funcionamento do Confetest - Conse-
lho Federal dos Técnicos de Segurança do Traba-
lho, além de atividades e ações sindicais junto 
ao Congresso Nacional com os parlamentares 
de cada Estado, solicitando apoio quanto à cria-
ção e funcionamento do conselho.

Para Armando Henrique, diretor do SINTESP, 
que na época era o presidente da Entidade, o 

nho para a melhoria e dignificação da vida. 
Quando estava lá recebendo o Prêmio pensei 
que naquele momento muitos de nossos co-
legas estavam agindo no chão de fábrica e 
nas obras e, assim, como gostaria que eles se 
sentissem ali, o que me faz seguir pela pre-
venção e poder, também, me sentir no lugar 
deles”, declarou Cosmo.

Segundo Cosmo sempre diz, o modelo preven-
cionista de nosso país pode não ser perfeito até 
porque muitas coisas não dependem apenas 
dos profissionais que atuam no setor, mas ele 
crê que a nossa gente faz a diferença entre a 
vida e a morte, entre a doença e a saúde por-
que a ação do dia a dia é sempre mais forte do 
que uma porção de teorias que mais satisfazem 
uns poucos do que agregam valor a prevenção.

“Vivemos um momento muito delicado em ter-
mos de caminhos e rumos para a prevenção de 
acidentes, por meio dos quais, muitas vezes, no-
tamos que os debates e as propostas parecem 
esquecer que a vida não espera. Precisamos 
trabalhar muito para educar nossa sociedade 

diferencial da assembleia da Fenatest na oca-
sião, foi a tomada de decisão coletiva para que 
o processo de reforma do estatuto da Federa-
ção fosse realizado com todo o rigor que me-
rece, especialmente, por entender que o atual 
estatuto é o principal responsável pela crise de 
relacionamento dentro da federação. 

“Desta forma, ficou conveniado que a Co-
missão de Reforma do estatuto e o Conselho 
de Representantes se reunirão na segunda 
quinzena de maio, em Brasília, para efetivação 
dos trabalhos depois de quase cinco anos de 
discussões e falta de entendimento sobre o as-
sunto”, comentou Armando.

Além disso, este ano o destaque da reunião da 
Fenatest foi a comemoração dos 25 anos de 
regulamentação da profissão dentro do Con-
gresso Nacional. A regulamentação da profis-
são ocorreu em 27 de novembro de 1985. Para 
comemorar os 25 anos de regulamentação da 
categoria, por decisão do Egrégio Conselho de 

cosmo Palasio é agraciado com o Prêmio Destaque 2011

Fenatest realiza assembleia e homenageia o  
Presidente do congresso Nacional

Processo eleitoral do SiNteSP, o mais democrático possível

quanto a questão da prevenção, para que as 
pessoas entendam que acidentes podem e de-
vem ser evitados e que o fato de uma pessoa se 
machucar com um uniforme não deve impedir 
que vejamos que embaixo daquela roupa exis-
te um ser humano, um chefe de família e um 
cidadão”, pondera.

Conforme Cosmo, existem muitos equívocos na 
gestão do assunto Segurança e Saúde no Traba-
lho. “Por este motivo, temos que trabalhar muito 
para que eles sejam corrigidos”, conclui.   

Marcos Ribeiro, presidente do SINTESP (à esquer-
da) e o diretor Armando Henrique, na oportu-
nidade, parabenizaram Cosmo (ao centro) pela 
conquista do prêmio mais uma vez

Representantes da Federação reunidos na sede 
da CNTC - Confederação Nacional dos Traba-
lhadores no Comércio, foi entregue uma placa 
comemorativa ao Senador e Presidente do Con-
gresso Nacional José Sarney, homenageando-o 
pelo seu apoio e solidariedade naquela época 
em que era Presidente da República, assinando 
e publicando o reconhecimento da então atual 
categoria profissional diferenciada, Técnico de 
Segurança do Trabalho.  

quistado através da luta pela vida do meu 
próximo”, salientou.

Marcos comentou que através de amigos 
de profissão, foi convidado a participar da 
diretoria da então APROSSETESP no ano de 
1984, a qual sequer tinha um local próprio 
para as reuniões. O presidente eleito fez 
questão de usar a importância do momento 
para homenagear todos aqueles profissio-
nais Técnicos de Segurança do Trabalho que 
se dedicaram para que a categoria chegasse 
ao patamar atual. “As pessoas que me cer-
cam e me conhecem sabem que nunca tive 
a menor pretensão de chegar ao mais alto 
posto da hierarquia deste Sindicato. Mas 
como Deus assim o quis, porque segundo o 
livro dos livros, não cai uma folha de uma 
árvore sem que Deus permita, aqui estou eu 

Para Armando Henrique, no púlpito, a 
decisão da reforma do estatuto foi o 
grande destaque da assembleia

F oi realizado no dia 16 de abril de 2011, as 
eleições do SINTESP – Sindicato dos Téc-

nicos de Segurança do Trabalho no Estado de 
São Paulo, para o mandato de 2011 a 2015.

O processo de eleição foi realizado em con-
formidade com o Estatuto artigos 46 ao 57º 
do SINTESP. Os associados residentes em São 
Paulo tiveram como local para votação a Sede 
da entidade, localizada na Rua 24 de Maio – 
5º andar – Centro – São Paulo – SP. Para os 
associados do interior do Estado e Grande São 
Paulo, a votação foi feita por correspondência.

Puderam participar da votação os associados 
há mais de seis meses e que estavam em dia 
com a contribuição associativa. Os TSTs que 
não estavam regularizados puderam normali-
zar sua situação no ato do voto. Como sempre, 
a participação e apoio do associado foi muito 
importante para a legitimidade da Diretoria e 
do Sindicato, pois a representatividade da enti-
dade é proporcional à adesão da categoria, re-
sultando em ação integrada em prol dos inte-
resse dos Técnicos de Segurança do Trabalho.

A Dra, Fátima Regina de S. Feitosa Corrêa, 
que presidiu a mesa eleitoral, comentou que 
o processo procedeu normalmente, de acordo 
com os requisitos do estatuto e que se sentiu 
honrada em colaborar com o seu sindicato. 

“Estou muito honrada em participar desse 
acontecimento importante para a categoria. 
Cumprimos toda a programação na íntegra. 
Na sede, o processo foi iniciado as 09h00 e fi-
nalizando às 17h00. E às 12h00 foi apanhada 
a urna com os votos do interior, onde também 
ocorreram as eleições”, informou. 

A presidente da mesa atentou também que 
a participação do TST na votação é também 
uma forma dele construir a sua história den-
tro do Sindicato e de ser uma informação 
a mais para as empresas que buscam con-
tratar profissionais sérios no mercado. “Por 
isso, considero importante fazer a alteração 
no estatuto para que a votação seja obriga-
tória”, observou.

Arnaldo Gonçalves, secretário nacional de Saú-
de da Força Sindical, que fez parte da comis-
são eleitoral do SINTESP este ano, destacou a 
importância desse processo democrático para 
a troca de ideias e renovação, pois favorece o 
desenvolvimento de novas propostas para a 
categoria. “Devemos valorizar esse momento, 
no qual surgem novas ideias que contribuem 
para a revitalização da entidade”, ressaltou. 

Segundo ele, a expectativa é que a nova ges-
tão atue de forma a criar uma condição me-
lhor para superar as dificuldades do Sindica-
to. “A renovação é necessária para gerar um 
futuro mais positivo, com novas propostas e 
ações concretas para alcançar os objetivos da 
entidade”, avaliou.  

A comissão eleitoral foi composta por Elton Luiz dos 
Santos, Nadir Giovanini de Jesus e Arnaldo Gonçalves

Luiz Mauro da Silva (primeiro à 
esquerda) e Manoel de Souza foram 
os mesários da eleição, presidida pela 
Dra. Fátima Regina
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foram eficazes ou não, logo es-
colher o EPI adequado ao risco 
de cada atividade, em perfeito 
estado de conservação e fun-
cionamento, ou seja, entregar 

ao trabalhador dispositivo que efetivamen-
te proteja sua integridade requer muita res-
ponsabilidade e comprometimento.

A adoção do EPI não deve ser aleatória, tão 
pouco a critério do empregador e, sim, pela 
recomendação do SESMT - Serviço Especia-
lizado em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho, ouvida a CIPA - Co-
missão Interna de Prevenção de Acidentes 
e trabalhadores usuários. 

Nas empresas desobrigadas a constituir 
SESMT, cabe ao empregador selecionar o 
EPI adequado ao risco, mediante orienta-
ção de profissional tecnicamente habili-
tado, ouvida a CIPA ou, na falta desta, o 
designado e trabalhadores usuários.

Falar em Equipamento de Proteção Indivi-
dual é falar na Gestão de Risco e que não 
é somente indicar o tipo de dispositivo e 
delegar ao setor de compras a aquisição. 
O rito passa por um cuidado em adquirir 
produto de qualidade comprovada. Diante 
disto, é comum aos prevencionistas adqui-
rirem produtos sem levar em consideração 
a suscetibilidade individual de cada um e 
mesmo produtos com o respectivo CA – 
Certificado de Aprovação do MTE, podem 
trazer alguns desconfortos.

Até 2008, a única garantia de qualidade 
do produto o Certificado de Aprovação, ne-
cessitava para o controle deste que os em-
pregadores sob orientação de seus SESMT 
ou profissional habilitado comunicassem 
ao MTE qualquer irregularidade observada 
(6.6.1 – g da NR 06), esse controle social 
jamais foi implementado satisfatoriamente 
a não ser em alguns casos de óbito do tra-
balhador, como também o rito para escolha 

dos dispositivos constante nos itens 6.5 e 
6.5.1 citado anteriormente, que até alguns 
AFT se limitam a verificar somente o CA.

Para garantir a qualidade do EPI, o MTE, a par-
tir de 2008, vem implantando novo sistema 
para concessão do Certificado de Aprovação, 
através da Portaria N° 37, de 16 de Janeiro de 
2008 que estabelece no Art. 1º que as ava-
liações de conformidade de Equipamentos 
de Proteção Individual – EPI, relacionados 
no Anexo desta Portaria, para fins de conces-
são do Certificado de Aprovação – CA, são 
exclusivamente realizadas no âmbito do Sis-
tema Brasileiro de Normalização, Metrologia 
e Qualidade Industrial - SINMETRO, forma o 
Acordo de Cooperação Técnica firmado entre 
o Ministério do Trabalho e Emprego - MTE e 
o Inmetro - Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial.

No novo processo, os EPIs vão receber um 
selo de qualidade do Instituto para conse-
guir o Certificado de Aprovação – CA. O 
acompanhamento do processo de fabrica-
ção e a qualidade destes serão constante, 
pois haverá auditorias nas empresas que 
devem produzir seus produtos conforme 
as RACs – Regulamento para Avaliação da 
Conformidade editada pelo Inmetro.

A validade do CA estará vinculada à avalia-
ção de conformidade, se for detectado uma 
inconformidade através de ensaios, o lote 
é suspenso ou o C.A é cancelado, assim a 
monitoração dos requisitos legais preconi-
zados na NR 06 pelos profissionais de SES-
MT merecerá uma atenção maior, para não 
ocorrer trabalhadores com EPI cujo lote foi 
suspenso ou seu C.A cancelado.  

Valdizar Albuquerque
Diretor Estadual Sindicato dos 

Técnicos de Segurança do Trabalho
Diretor Regional Sudeste pela Fenatest

Membro da Comissão Nacional  
Tripartite – NR 06  
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a A importância do planejamento 
          para a adoção do equipamento 
   de Proteção individual - ePi

Diretor do SiNteSP compõe conselho Gestor do cerest – Sé

A prática de adotar Equipamentos de 
Proteção Individual, atualmente tem 

se tornado uma ação comum e compulsó-
ria. A adoção do EPI deve ser precedida, 
conforme a NR 06 estabelece, de com-
provado planejamento em eliminar o risco 
por ações prevencionistas de ordem admi-
nistrativa e de engenharia, não deve ser 
lançado como primeira e única alternativa, 
sendo adotado o dispositivo quando:

• sempre que as medidas de ordem geral 
não ofereçam completa proteção contra os 
riscos de acidentes do trabalho ou de do-
enças profissionais e do trabalho;

• enquanto as medidas de proteção coleti-
va estiverem sendo implantadas;

• para atender a situações de emergência

Na mesma linha de raciocínio, a NR 15 es-
tabelece que a insalubridade possa ser eli-
minada ou neutralizada com a utilização de 
equipamento de proteção individual. Claro 
que para isso a empresa deve comprovar 
a atenuação e a preservação da saúde e 
integridade física do trabalhador, contudo, 
também não é a premissa da norma dis-
por do dispositivo como primeira e única 
alternativa, na qual deverá ocorrer primei-
ramente a adoção de medidas de ordem 
geral que conservem o ambiente de traba-
lho dentro dos limites de tolerância.

Ao confeccionar o Perfil Profissiográfico 
Previdenciário, no campo 15 - Exposição 
a Fatores de Riscos, a empresa deve men-
cionar se os Equipamentos de Proteção 
Coletiva foram eficazes ou não e, em se-
guida, da mesma forma, deve informar se 
os Equipamentos de Proteção Individual 

A s ações de Saúde do Trabalhador passa-
ram a ser competência do SUS - Sistema 

Único de Saúde em 1988, com a promulgação 
da Constituição do Brasil (art.200). 

Em seguida, em 1990, segundo o regula-
mento da Constituição, foi sancionada a Lei 
Orgânica da Saúde, Lei nº 8080 de 19/09/90, 
que dispõe em seu artigo 6º sobre a atua-
ção do SUS na área de Saúde do Trabalha-
dor, sendo entendida como um conjunto de 
atividades que se destinam, por meio das 
ações de vigilância epidemiológica e sani-
tária à promoção e proteção da saúde dos 
trabalhadores, assim como a recuperação e 
reabilitação daqueles submetidos aos riscos e 
agravos advindos das condições de trabalho.  

Os Cerests - Centros de Referência em Saúde 
do Trabalhador, por sua vez, promovem ações 
para melhorar as condições de trabalho e a 
qualidade de vida do trabalhador por meio da 
prevenção e vigilância. Existem dois tipos de 
Cerest: os estaduais e os regionais. 
 

Diante da importân-
cia do Cerest para a 
promoção da saúde 
e qualidade de vida 
de todos os traba-
lhadores, o SINTESP 
também foi convi-
dado para contri-
buir nas ações da 
entidade. No dia 7 
de abril de 2011, 
Wagner De Paula, 
diretor do SINTESP, 
tomou posse como 
Membro Titular do 
Conselho Gestor do Centro de Referência em 
Saúde do Trabalhador - Sé - CRST André Gra-
bois, no centro de São Paulo, SP.
  
Atualmente, na capital de São Paulo, cada Sub-
prefeitura possui um Cerest visto que é muito 
importante a participação de profissionais de 
Saúde e Segurança do Trabalho em seus Con-
selhos Gestores. 

Membros titulares do Cerest-Sé, entre eles o diretor De 
Paula (segundo da direita para esquerda, na primeira 
fileira), do SINTESP, durante a solenidade de posse

Para De Paula, todos podem se informar 
sobre as datas das reuniões mensais or-
dinárias de seu bairro para participarem 
mais ativamente. “É importante que o 
profissional mantenha o seu sindicato 
informado dos planejamentos e decisões 
tomadas em reuniões do SINTESP. Ele 
também faz parte desse trabalho!”, avalia 
De Paula.  

O SINTESP realizou em sua sede, entre os 
dias 4 e 9 de abril de 2011, o Curso de 

Instrutor de Empilhadeira, ministrado pelos 
especialistas Geraldo Antonio Rosa e Antonio 
Adolpho de Araújo.

Com a participação de, aproximadamente 30 
pessoas, o conteúdo do programático do cur-
so contemplou temas como: classificação das 
empilhadeiras, características, componentes, 
símbolos utilizados, manutenção, normas de 
segurança, conceito prevencionista, NR 11 – 
Transportes, Movimentação, Armazenamento 
e Manuseio de Materiais, treinamento prático 
operacional, entre outros.

Segundo Antonio Adolpho, o curso foi ex-
celente, pois abordou tanto a parte teórica 
quanto a prática e ajudou o Técnico de Se-
gurança do Trabalho a se aperfeiçoar em mais 
um tema importante para a categoria, aten-
dendo a Portaria 3275, artigo 6, na qual já 
consta que todos os TSTs podem desenvolver 

outras habilidades dentro de suas atribui-
ções e o SINTESP, por sua vez, está contri-
buindo para dar os subsídios necessários 
para o aprimoramento da sua formação. 

“O TST é um agente multiplicador e a 
partir do que ele aprendeu nesse curso, 
poderá desenvolver esse treinamento 
dentro de sua unidade de atuação”, 
afirmou Antonio Adolpho.    

instrutor de empilha deira foi tema de curso no SiNteSP

O curso contou 
com cerca de 

30 pessoas 
e ressaltou a 
importância 

do TST como 
multiplicador 

das ações pre-
vencionistas
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  “Sou Técnica de Segurança 
do Trabalho e gostaria de saber 

se a empresa pode atrasar o 
pagamento e o adiantamen-
to por quantos dias? A partir 
do momento que era pago o 

adiantamento, ela pode simplis-
mente pagar quando quiser? 

Isso e outras coisas do tipo 
estão acontecendo depois que 
eu engravidei, além do assédio 
moral que tenho sofrido, agora 

o pagamento não cai no dia e 
o adiantamento que era dia 1, 
ainda não caiu e ninguém me 

dá uma previsão. Por favor, me 
esclareçam essa dúvida.”

Carla Meirelles Oleano

Resp.: Via de regra o pagamento dos salários 
devem ocorrer no quinto dia útil do mês se-
guinte do trabalho realizado. A empresa não 
pode atrasar o salário nesse dia, deve ser pon-
tual, a não ser que haja da parte dela algum 
pressuposto legal, o que não acredito, nesse 
caso o SINTESP poderá ser acionado para in-

tervir junto a empresa, porém, precisamos de 
dados e informações da empresa para isso. 
O adiantamento do salário é mera liberali-
dade do empregador, mas se ele suspender 
ou atrasar isso deve ser comunicado ao em-
pregado com antecedência. Com relação ao 
assédio seria importante você juntar provas 
sobre isso, através de testemunhas, docu-
mentos e ou até gravações.

Dr. Sérgio Borges
Jurídico do SINTESP

  “Denúncia! Solicito apoio dos nossos 
colegas ao denunciar que empresas 

do seguimento de segurança patrimo-
nial estão com o seus registros de SESMT 

ativos junto ao Ministério do Trabalho, 
porém com funcionários fantasmas, e 

não atuando . As Empresas desses segui-
mento são : MARCOR SEGURANÇA, GSV 
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, VANGUAR-

DA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, NA-
CIONAL DE SEGURANÇA, PROTEGE S/A 

PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VALORES, 

EMBRASE SERVIÇOS DE SEGURANÇA. 
Estas informações são verídicas e peço 
apoio na cobrança da exigência física 

dos profissionais que atuam pois só exis-
tem  no papel. Peço o sigilo, pois, infe-

lizmente, o sistema é corrupto e poderei 
ser uma vitima de possíveis retaliações. 
Conto com apoio dos companheiros.”

Anônimo

Resp.: Prezado, vossa denúncia será enca-
minhada ao setor jurídico e neste caso, em 
especial, estaremos solicitando uma mesa re-
donda com as empresas citadas e outras que 
surgirem junto ao Ministério do Trabalho. É 
de ciência esta prática por algumas empre-
sas, contudo, o nexo da prova é difícil, já que 
nas incursões realizadas nas empresas sempre 
alegam que o profissional está externo, uma 
vez que são prestadores de serviços. Também 
é certo possuirmos outros artifícios jurídicos 
para identificar o dolo e os usaremos, na me-
dida do possível.
 
Valdizar Albuquerque
Diretor do SINTESP

ergonomia foi abordada no 6º Sábado de capacitação Permanente

N a manhã de 30 de abril de 2011, o SIN-
TESP realizou, em sua sede, no Centro 

de São Paulo, o 6º Sábado de Capacitação 
Permanente com o objetivo de proporcionar 
um dia diferenciado, trazendo temas atua-
lizados para serem compartilhados com os 
Técnicos de Segurança do Trabalho, alunos e 
demais prevencionistas.

A programação teve inicio às 9h00 e con-
tou com a palestra de Gilvan Francisco de 
Souza,Técnico de Segurança do Trabalho há 15 
anos, com especialização em  Meio Ambien-
te pela FAAT; MBA em Ergonomia - Posturar 
pela FIPAS; e Graduação em Letras pela FESB,  
Bragança Paulista. A palestra abordou o tema 
“Programa sobre Ergonomia Humanizada”.

Para Paulino Gama, diretor do SINTESP, a sexta 
edição do Sábado de Capacitação Permanen-
te foi um sucesso. “O palestrante, pelo grande 
know-how e simplicidade conseguiu envol-
ver o público desde o inicio até o fim de sua 
apresentação, não havendo possibilidade para 
um debate porque o mesmo deixou-os todos 
à vontade para que o questionassem assim 
que surgissem alguma dúvida, sendo todas 
solucionadas durante a sua apresentação”, 
explicou. Um fato especial que chamou a aten-

ção de todos, conforme 
contou Paulino, foi que 
este evento contou com 
70% de futuros profis-
sionais da área que es-
tavam ali presentes pela 
primeira vez.

“Quero ressaltar que 
quando convidado 
pelo Ro gério de Jesus 
para ser um dos coordenadores deste projeto 
quando da proposta inicial frente à necessida-
de de promover atividades para os Técnicos 
de Segurança do Trabalho aos sábados, não 
imaginávamos que a resposta seria imediata, 
ou seja, tínhamos ideia de que iríamos levar 
um determinado tempo para que todos pu-
dessem aderir a esse espaço num dia diferen-
ciado, mas, para a nossa surpresa e felicidade, 
estamos esgotando as inscrições bem antes da 
data final e vale destacar que as desistências 
estão sendo bem poucas”, destacou Paulino.

Segundo ele, para que esta ação alcançasse 
os resultados que vem sendo alcançados é 
preciso ressaltar a importante participação 
- em caráter voluntário - dos palestrantes e 
colegas de profissão, como a dos Diretores e 

associado ao SINTESP, Altair Teixeira e Mirdes 
de Oliveira, no dia, auxiliando e recepcionan-
do os colegas nos sábados. 

O professor Gilvam Francisco de Souza, com 
Graduação em Letras e que também é Técnico 
de Segurança do Trabalho, ministrou a palestra 
“Programa sobre Ergonomia Humanizada”. 
Ele informou que são poucos os que fazem o 
que o SINTESP faz em benefício do profissio-
nal de segurança do Trabalho e agradeceu ao 
convite finalizando: “parabenizo a todos pelo 
evento e contem comigo sempre, pois assim 
que convidado estarei presente compartilhan-
do meus conhecimentos com os demais co-
legas e amigos prevencionistas e, por último, 
minhas cordiais saudações prevencionistas a 
todos os presentes”, declarou.  

Participantes do 6º Sábado de Capacitação, que aproveitaram 
a explanação rica em detalhes para tirarem o máximo de 
proveito das informações sobre Ergonomia




