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Marcos Antonio Ribeiro
Presidente do SINTESP

À 
s vésperas de uma copa do mundo de fu-
tebol (2014), dos Jogos Olímpicos e Pa-
raolímpicos (2016), PAC – Programa de 

Aceleração do Crescimento, e após um processo 
eleitoral em que escolhemos pela primeira vez uma 
mulher para Presidente da República no Brasil, a 
promoção da segurança e saúde no trabalho vive 
um dos piores momentos de nossa história. Nos 
últimos tempos aflora lembranças da década de 
70, quando o Brasil alcançou a triste marca de país 
que mais mutilava seus trabalhadores.

A OIT – Organização Internacional do Trabalho di-
vulgou, no inicio deste ano, o Ranking dos Países 
que mais possui óbitos por acidentes do trabalho. 
Lamentavelmente o Brasil, que desde o ano 2000, 
não mais envia à sede da OIT, em Genebra, os seus 
números de acidentes de trabalho, nossos dados 
foram mantidos desatualizados por falta de in-
formações. Contudo é previsível o cenário, sendo 
que no Anuário Estatístico da Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT) de 2009 estávamos em 
quarto lugar, logo ocuparmos o terceiro lugar não 
é nada de se espantar pelo que acompanhamos e 
presenciamos.

Justamente os que mais contribuem para o cres-
cimento socioeconômico de nossa nação sofrem 
todo o descaso possível pelo Estado e a ausência 
de um efetivo controle social. A descentralização 
do Estado motivando grupos de pessoas a solucio-

nar problemas sociais, tendo amparo legal e cons-
titucional, à participação social na gestão publica 
pode ser realizada de duas maneiras:

Controle Natural - executado diretamente 
pelas comunidades, como associações, fundações, 
sindicatos, etc.;

Controle Institucional - exercido por entida-
des e órgãos do Poder Público instituídos de inte-
resse da coletividade, como PROCON, Ministério 
Público, etc.

Logo, não mais podemos ficar passivos. Nós, Técni-
cos de Segurança do Trabalho, e os demais compo-
nentes do SESMT devemos solicitar maior empenho 
e união de quem compete exercer o controle social 
com maciça participação social (trabalhadores em 
geral) para que consigamos reverter o previsível 
destino da Segurança e Saúde do Trabalho no Brasil.

Não podemos ficar assistindo e não participar das 
decisões de quem assume os trabalhos da Funda-
centro, SIT, DSST. Não mais podemos ficar vendidos 
das desastrosas decisões e alterações nas legislações 
como ocorreu com a Portaria 262/2008 e as levia-
nas promessas de nosso Conselho de Classe e, mais 
ainda, o status de uma posição política não pode 
sobrepor-se aos interesses da coletividade.  

Fonte: http://www.webartigos.com/articles/23288/1/O-que-e-Controle-Social/
pagina1.html#ixzz1NlX0Y6qJ
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A proposta do evento 
foi integrar os trabalhos 
do SESMT com o SCIH - 
Serviço de Controle de 
Infecção Hospitalar, no 
cumprimento da norma

A Federação Paulista da 
Saúde vem promoven-

do, em suas 11 regionais, o 
“Seminário Estadual pela 
Implantação da NR-32 arti-
culada com as demais normas 
regulamentadoras”. Este tra-
balho, muito bem elaborado, 
atende um calendário siste-
matizado distribuído ao longo 

do primeiro semestre de 2011.

No dia 18 de maio de 2011 foi a vez da Re-
gional de Santos, SP, onde ao longo do dia, 
nas dependências do Sintrasaúde - Sindicato 
dos Trabalhadores em Estabelecimentos de 
Serviços de Saúde de Santos e Região, sito 
à Av. Ana Costa, 70 – V. Mathias, conduzido 
pelo seu presidente, Paulo Pimentel, e equi-
pe de colaboradores, foram desenvolvidos 
os trabalhos envolvendo dois palestrantes.

O evento foi muito prestigiado, com um alto 
número de participantes, aproximadamente, 
200 profissionais prevencionistas e de RH, 
bem como diversas autoridades. O SINTESP 
foi representado pelo seu diretor estadual, 

Jorge Gimenez Berruezo. Como a proposta 
do evento é integrar os trabalhos do SES-
MT - Serviço Especializado em Engenharia 
de Segurança e Medicina do Trabalho, com 
o SCIH - Serviço de Controle de Infecção 
Hospitalar, no cumprimento desta norma, 

nosso diretor defendeu a participação ple-
na e ampla dos Técnicos de Segurança do 
Trabalho, que estão presentes em todos os 
SESMT dos estabelecimentos de Saúde, para 
garantir uma maior qualidade, uma vez que 
o TST é o homem prevencionista mais visível 
para todos os trabalhadores, por operacio-
nalizar o trabalho de campo no cumprimen-
to da legislação e possuir maior facilidade 
de relacionamento em todos os níveis do 
estabelecimento.  

Paulo Pimentel, presidente do 
Sintrasaúde Santos (em pé), durante 

solenidade de abertura do evento, 
que contou com a participação do 
diretor do SINTESP, Jorge Gimenez

O SINTESP, por meio da Diretoria So-
cial, fechou convênios com o Centro 

Médico Sales Pereira e a Ótica Nuova Móo-
ca, no bairro da Móoca, em São Paulo.

Os benefícios oferecidos pelo Centro Mé-
dico Sales Pereira são:

• Consultas ou Exames Oftalmológicos: 
Tabela AMB 92 (R$ 42,00) com 20% de 
descontos para os associados que não 
possuírem convênio médico (R$ 32,60).

Para os associados que possuem convênio 
Médico segue, ao lado, a relação de Con-
vênios que são atendidos:

SINTESP fecha mais dois convênios 

• Amil/Bradesco/Sul America/Classes;

• Laboriosas/CAssi/Medial/Italica/
Metropole/DixAmico/Fundaçao Pam-
pulha (Itau)/Blue;

• Med/Abet/Plamtel/Maritima/Me-
diservice/Unimed Central Nacional/
Unimed Paulistana.

Galeria Comercial Extra Mooca - Lj 02, 
Rua dos Trilhos X Rua Taquari (Dentro 
do Supermercado Extra).
Tel: 2292-9400 / 2292-5268

Já os benefícios oferecidos pela Ótica 

Nuova Móoca são:

• Descontos de 15% em lentes de 
contato e lentes oftálmicas;

• Pagamentos em 10x no crediário 
próprio;

• Pagamentos em 4x nos cartões de 
crédito;

• Pagamentos em 6x no cheque.

Rua Javari, 403 – Loja 1 e 2, Mooca, SP 
(Dentro do Supermercado Extra)
Tel: 2697-2279  

fenatest promove reunião para reforma do seu Estatuto

N os dias 21 e 22 de maio de 2011, na 
sede da CNTC – Confederação Na-

cional dos Trabalhadores do Comércio, em 
Brasília, DF, os dirigentes sindicais dos Sin-
dicatos Estaduais de Técnicos de Segurança 
do Trabalho, afiliados a Federação Nacional 
dos Técnicos de Segurança do Trabalho, se 
reuniram para definir a reforma do Estatuto 
da entidade. 

A Fenatest, que completou 19 anos de atu-
ação no dia 11 de maio último, desde sua 
fundação tem vivido sucessivos conflitos e 
dificuldades que, de certa forma, influen-
ciam na harmonia da organização e com 
diversos sindicatos da base, inclusive o SIN-
TESP. A causa sempre foi atribuída ao fato 
de que o estatuto permitia que profissio-
nais que não eram associados aos sindica-
tos estaduais podiam participar da Direto-
ria da Fenatest e isso, conseqüentemente, 
favorecia o conflito entre os próprios es-
tados que não aceitavam essa condição. 
Desde então, foi instituída a demanda de 
mudança de estatuto.

Segundo Armando Henrique, 
vice-presidente da Fenatest e 
diretor do SINTESP, a assembléia 
foi realizada especificamente 
para resolver esse conflito e por 
essa razão, encontrou muitas di-
ficuldades porque se fazia neces-
sária promover enfrentamentos 
internos e, invariavelmente, não 
daria para dissociar as correntes 
de interesses que fazem parte de entidades 
como esta. “No entanto, conseguimos mu-
dar o dispositivo que permitia fazer parte 
da entidade, pessoas que não precisavam 
serem sócias e nem da anuência do sindi-
cato de origem, que era o que alimentava 
os conflitos nas bases, pois em vez de agre-
gar o profissional à categoria, estava cau-
sando efeito contrário”, explicou Armando.

Outra mudança importante comentada por 
Armando é que a partir da reforma do Es-
tatuto, a Federação e o sindicato terão a 
opção de emitir ART – Anotação de Res-
ponsabilidade Técnica, de forma optativa. 

“Esta proposta, que foi apresentada pelos 
representantes do SINTESP, faz com que os 
profissionais que integram a entidade se-
jam facilmente identificadas. Sem dúvida, 
esta proposta é uma inovação para a ca-
tegoria”, disse.

Na opinião de Armando, essa reunião pro-
porcionou um progresso importante para 
que a entidade se torne mais democrática, 
bem como possibilita perspectivas positi-
vas para o futuro. Após a aprovação das 
mudanças, o novo estatuto está sendo 
registrado em cartório e, logo após, se tor-
nará público.  

A reunião proporcionou um progresso importante 
para que a Fenastest se torne mais democrática
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Os cursos estão 
ajudando na criação de 

demanda em prol da 
SST e, simultaneamente, 

para que o sindicato 
seja mais parceiro do 
movimento sindical
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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 2011centrais sindicais iniciam mobilização nacional 
  e reivindicam mais direitos a trabalhadores

C inco centrais sindicais iniciaram, no 
dia 14 de junho, um processo de 

mobilização nacional para pressionar go-
verno e Congresso por melhorias traba-
lhistas. A partir desta data, cerca de cem 
dirigentes sindicais estarão em frente ao 
Congresso Nacional todas as terças e 
quartas-feiras para negociar com depu-
tados e senadores a votação de projetos 
sobre direitos de trabalhadores.

Até agosto de 2011, segundo o proces-
so de mobilização, a Força Sindical, a 
União Geral dos Trabalhadores (UGT), a 
Central dos Trabalhadores e Trabalhado-
ras do Brasil (CTB), a Central Geral dos 
Trabalhadores do Brasil (CGTB) e  a Nova 
Central vão promover ações em busca 
da redução da jornada de trabalho, do 
fim do fator previdenciário e de outras 
mudanças.

Segundo os líderes das centrais, todas as 
propostas em pauta estão em discussão 
há tempos. Algumas, como o fim do fa-
tor previdenciário e a regulamentação 
da terceirização, podem ser aprovadas 
com mais facilidades. Já outras, como a 
redução da jornada de trabalho para 40 
horas semanais, só receberão o aval do 
Congresso com “mais pressão”, por isso 
a importância da mobilização.  
 

força Sindical realizou oficina de 
                          formação sindical em americana

A Força Sindical, junto ao Civi - 
Centro Integrado de Valorização 

do Idoso, realizou nos dias 10 e 12 de 
maio de 2011, na cidade de Americana, 
SP, mais uma etapa do curso de forma-
ção sindical. Os temas abordados foram 
“Saúde do Trabalhador” e “Meio Am-
biente no mundo do Trabalho”.

O evento contou com as presenças de 
dirigentes sindicais de vários estados, 
que se reuniram com o objetivo de dis-
cutir a importância dos sindicatos cria-
rem seus departamentos de Segurança 
e Saúde do Trabalho. Danilo Pereira da 
Silva, presidente da Força Sindical SP, 
que participou da abertura dos traba-
lhos, reafirmou a importância do curso 
de formação e mais ainda, a importân-
cia de cada dirigente participante do 

curso como elemento multiplicador na 
sua região.

Em consonância com a opinião de Dani-
lo, João Scabolli, secretário de Saúde da 
Força Sindical SP, fez questão de frisar o 
quanto precisamos desconstruir a ideia 
de culpar o trabalhador pela causa dos 
acidentes no ambiente de trabalho.

Para Armando Henrique, que além de 
diretor do SINTESP também compõe a 
área de SST da Força Sindical, participou 
das atividades e considerou de suma 
importância esta iniciativa da Força. Se-
gundo ele, os cursos estão ajudando na 
criação de demanda em prol da SST e, 
simultaneamente, para que o sindicato 
seja mais parceiro do movimento sin-
dical. “Ainda estamos distantes de um 

cenário mais participativo, mas cabe a 
nós, integrante do movimento em prol 
da SST, fomentar a qualificação dos diri-
gentes sindicais para as questões dessa 
área e envolvê-los, cada vez mais, em 
prol da qualidade nos ambientes de tra-
balho”, declarou.  

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 
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sobre causas e consequências dos aci-
dentes de trabalho no Brasil, a fim de 
auxiliar na prevenção e na redução dos 
custos sociais, previdenciários, traba-
lhistas e econômicos decorrentes;

• Fomentar a ações educativas e pe-
dagógicas a fim de sensibilizar a socie-
dade civil e as instituições públicas e 
privadas sobre a necessidade de com-
bate aos riscos no trabalho e de efeti-
vidade das normas e das convenções 
internacionais ratificadas pelo Brasil 
sobre segurança, saúde dos trabalha-
dores e meio ambiente de trabalho;

• Criação de banco de dados comum 
com as instituições parceiras, com infor-
mações necessárias ao alcance do obje-
to do Programa.

As ações pressupõem a permanente partici-
pação de empresas, sindicatos, associações 
e demais entidades da sociedade civil que 
militam no combate aos riscos inerentes ao 
trabalho e na defesa das normas de segu-
rança e saúde do trabalhador. Conclamam-
-se, assim, órgãos e instituições públicas e 

Justiça do Trabalho
stamos completando 
70 anos de instala-
ção da Justiça do Tra-
balho no Brasil, uma 
história de justiça so-
cial. De acordo com o 

artigo 111 da Constituição da República, 
a Justiça do Trabalho está estruturada em 
três graus de jurisdição:

Primeira instância
Juízes do Trabalho
Julgam apenas dissídios individuais, que 
são controvérsias surgidas nas relações 
de trabalho entre o empregador (pessoa 
física ou jurídica) e o empregado (este 
sempre como indivíduo, pessoa física). 
Esse conflito chega à Vara do Trabalho na 
forma de reclamação trabalhista. A juris-
dição é local, abrangendo geralmente um 
ou alguns municípios. Sua competência é 
determinada pela localidade onde o em-
pregado, reclamante ou reclamado, prestar 
serviços ao empregador, ainda que tenha 
sido contratado em outro local ou no es-
trangeiro. A Vara compõe-se de um juiz 
do trabalho titular e um juiz do trabalho 
substituto. Em comarcas onde não exis-
ta Vara do Trabalho, a lei pode atribuir a 
jurisdição trabalhista ao juiz de direito.  
Existem atualmente 1.327 Varas do Tra-
balho no País. A Lei nº 10.770/2003 criou 
mais 269 Varas do Trabalho nas diversas 
regiões da Justiça do Trabalho.

Segunda instância 
Tribunais Regionais do Trabalho
Julgam recursos ordinários contra decisões 
de Varas do Trabalho, ações originárias  
(dissídios coletivos de categorias de sua 
área de jurisdição - sindicatos patronais ou 
de trabalhadores organizados em nível re-
gional), ações rescisórias de decisões suas 
ou das Varas e os mandados de segurança 
contra atos de seus juízes.

A Justiça do Trabalho conta com 24 TRTs 
e, segundo a nova redação do artigo 112 
da Constituição Federal, “A lei criará varas 
da Justiça do Trabalho, podendo, nas co-
marcas não abrangidas por sua jurisdição, 

EEs
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al

atribuí-las aos juízes de direito, com recur-
so para o respectivo Tribunal Regional do 
Trabalho”.

A consolidação das Leis do Trabalho no 
Titulo VIII, trata da Justiça do Trabalho, a 
composição de todos os TRT, segundo o art. 
670 da CLT como pode ser visto no quadro 
ao lado.

Instância extraordinária
Tribunal Superior do Trabalho
O TST, com sede em Brasília-DF e jurisdição 
em todo o território nacional, tem por prin-
cipal função uniformizar a jurisprudência 
trabalhista. De acordo com o artigo 111-A, 
“O Tribunal Superior do Trabalho compor-
-se-á de vinte e sete Ministros, escolhidos 
dentre brasileiros com mais de trinta e 
cinco e menos de sessenta e cinco anos, 
nomeados pelo Presidente da República 
após aprovação pela maioria absoluta do 
Senado Federal”.

Julgam recursos de revista, recursos ordi-
nários e agravos de instrumento contra de-
cisões de TRTs e dissídios coletivos de cate-
gorias organizadas em nível nacional, além 
de mandados de segurança, embargos 
opostos a suas decisões e ações rescisórias.
No dia 03 de maio, como parte das come-
morações dos 70 anos de instalação da 
Justiça do Trabalho no Brasil, foi lançado 
a Campanha de Prevenção de Acidente do 
Trabalho promovida pelo Tribunal Superior 
do Trabalho (TST).

Dois mil quatrocentos e noventa e seis 
trabalhadores brasileiros mortos. Número, 
que supera a quantidade de vítimas de 
catástrofes naturais dos últimos dez anos, 
no mundo, refere-se aos trabalhadores 
mortos em acidentes de trabalho no ano 
de 2009 no País, esses dados alarmantes e 
preocupantes, foi o ponto de partida para 
a campanha. Os números citados refletem 
apenas a quantidade de vítimas fatais de 
acidentes. Se considerarmos todos os regis-
tros de acidentes laborais feitos pelo INSS 
em 2009, chega-se a um valor ainda mais 
assustador: 723.500.

O Programa Na-
cional de Preven-
ção de Acidentes 
de Trabalho é 
uma iniciativa do 
Tribunal Superior 
do Trabalho e do 
Conselho Supe-
rior da Justiça do 
Trabalho, em par-
ceria com o Mi-
nistério da Saú-
de, o Ministério 
da Previdência 
Social, o Minis-
tério do Trabalho 
e Emprego e a 
Advocacia-Geral 
da União, visan-
do à formulação 
e execução de 
programas e ações nacionais voltadas 
à prevenção de acidentes de trabalho e 
ao fortalecimento da Política Nacional 
de Segurança e Saúde no Trabalho. O 
principal objetivo do programa é rever-
ter o cenário de crescimento do número 
de acidentes de trabalho presenciado no 
Brasil nos últimos anos. Impõe-se, nesse 
contexto, a conjugação de esforços entre 
o poder Judiciário e Executivo, com vistas 
à implementação de uma política nacio-
nal permanente, direcionada à prevenção 
de acidentes de trabalho no Brasil.

O plano de ação do Programa Nacional de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho com-
preende as seguintes atividades:

• Criação de comitê interinstitucional, 
com representantes indicados pelas 
instituições parceiras, tendo como ob-
jetivo propor, planejar e acompanhar 
os programas e ações pactuados;

• Implementação de políticas públi-
cas permanentes em defesa do meio 
ambiente, da segurança e da saúde no 
trabalho, fortalecendo o diálogo social;

• Promoção de estudos e pesquisas 

privadas a tornarem-se parceiros do 
Programa Nacional de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho e a unir for-
ças com a Justiça do Trabalho para 
a preservação da dignidade do am-
biente laboral.

Em apoio incondicional e irrestrito 
ao programa e às ações do Tribu-
nal Superior do Trabalho o Sindi-
cato dos Técnicos de Segurança 
do Trabalho de São Paulo, repre-
sentado pelo presidente, Marcos 
A. Ribeiro, assina o Termo  de  
Adesão  ao  Protocolo  de  Coo-
peração Técnica.  

Região Estado Juízes

1 ª RJ 54

2 ª SP 94

3 ª MG 36

4 ª RS 29

5 ª BH 18

6 ª PE 08

7 ª CE 23

8 ª PA v28

9 ª PR 17

10 ª DF/TO 08

11 ª AM 18

12 ª SC 08

13 ª PB 08

14 ª RO 36

15 ª CAM/S 08

16 ª MA 08

17 ª ES 08

18 ª GO 08

19 ª AL 08

20 ª SE 08

21 ª RN 08

22 ª PI 08

23 ª MT 08

24 ª MS 08

De Paula, Tânia, Elcio, Marquinhos
e Albuquerque, durante a
assinatura do termo de adesão dos
Técnicos de Segurança do Trabalho 
à campanha de prevenção de
acidentes do trabalho do TST
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Novo código florestal foi aprovado

Entidades do brasil e da alemanha assinam
     acordo na área de reabilitação

O novo Código Florestal foi aprovado no 
dia 25 de maio de 2011, na Câmara dos 

Deputados com alguns pontos polêmicos, que 
causaram divergências entre deputados go-
vernistas, da base de sustentação do governo 
e da oposição.

Agora, a discussão será iniciada no Senado, 
que poderá alterar os itens que causaram 
divergências. Caso haja mudança em relação 
ao texto previamente aprovado, os deputa-
dos voltam a analisá-lo. Após este processo, 
o código segue à sanção da presidente Dilma 

O 
CBSSI - Centro Brasileiro de Segu-
rança e Saúde Industrial escolheu a 
Hospitalar - Feira Internacional de 

Produtos, Equipamentos, Serviços e Tecnologia 
para Hospitais, Laboratórios, Farmácias, Clínicas 
e Consultórios, que aconteceu entre os dias 24 
a 27 de maio de 2011, nos Pavilhões do Expo 
Center Norte, em São Paulo, SP, para assinar 
acordo de cooperação com o Seguro Social Ale-
mão no dia 25 de maio. O acordo prevê a livre 
troca de informações sobre afastamento do tra-
balho por doença ocupacional, envelhecimento 
da população e reabilitação profissional.

O presidente do CBSSI, Paulo Dias de Campos, 
destacou a importância dessa parceria. “O Se-

Rousseff, que tem a prerrogativa de vetar o 
texto parcial ou integralmente.

O líder do governo na Câmara, deputado 
Cândido Vaccarezza (PT-SP), já adiantou 
que, caso os interesses do governo se-
jam contrariados, a presidente usará o 
poder de veto. 

O texto base do novo código, de autoria do 
deputado Aldo Rebelo (PC do B-SP), foi apro-
vado em uma comissão especial sobre o tema 
em julho do ano passado. Nove meses depois 

guro Social Alemão é umas 
das entidades de reabilita-
ção mais antigas do mundo. 
Agora, toda a sociedade 
brasileira terá acesso a pre-
ciosas informações sobre o 
assunto”, declarou.

O diretor de relações in-
ternacionais do Seguro 
Social Alemão, Stefan 
Zimmer, destacou que a 
entidade tem caráter flexível e inter-
nacional. “Consultamos instituições em todo o 
mundo e estamos muito felizes em trocar infor-
mações com o Brasil”.  

de discussões 
entre deputados ligados ao ambien-
talismo e ao ruralismo, Rebelo criou um novo 
texto, denominado emenda substitutiva global.

Secretaria de formação Profissional
     do SINTESP destaca cursos técnicos

A Secretaria de Formação Profissional do 
SINTESP, através da diretora Tânia A. 

Santos, tem desenvolvido excelente trabalho 
em prol da segurança e saúde do trabalho e 
pela qualidade de formação de nossos Técni-
cos de Segurança do Trabalho.

Nos meses de abril e maio foram realizadas 
palestras dirigidas aos alunos dos cursos Téc-
nico em Segurança do Trabalho, nas escolas 
ETEC José Rocha Mendes, EEFMT Dagmar Ri-
bas, Colégio Técnico Práxis, bem como rece-
beu, em sua sede, os alunos do SENAC Lapa.

O palestrante Rogério de Jesus, diretor do 
SINTESP, abordou temas de interesse dos fu-
turos profissionais, como a atuação do TST, o 
mercado de trabalho, a evolução da profissão, 
o conteúdo e qualidade do curso de forma-
ção, entre outros. 

A diretora Tânia tem como meta levar pa-
lestras a todas as escolas, no intuito de es-
clarecer dúvidas e interagir com os alunos, 
uma vez que depois de formados, o SINTESP 
será a referência desses profissionais, tanto 
na parte técnica como representante nos in-
teresses da categoria.
 

O grande trabalho e 
que, com certeza, refle-
te na defesa da saúde e 
segurança do trabalho 
foi conseguir que a au-
torização do curso do 
Instituto Educacional de 
Dracena, SP, por ser o 
único a insistir na moda-
lidade de curso a distân-
cia, não fosse renovada. 
A diretora Tânia e Armando Henrique, que era 
presidente do SINTESP em exercício na época, 
fizeram várias intervenções junto ao Conselho 
Estadual de Educação, Secretaria de Ensino e 
MEC para a não concessão de autorização a 
novas solicitações de curso de formação na 
modalidade a distância, uma vez que defen-
demos o curso de formação presencial, face 
a formação massificada, sem qualidade, sem 
mecanismo de avaliação e sem controle so-
cial que promove a habilitação de profissio-
nais mal qualificados, colocando em risco a 
vida e a saúde dos trabalhadores assistidos. 
E, de acordo, com evidências apuradas, os 
formados através do ensino a distância, entre 
outras deficiências, não passaram por estágio, 
bem como treinamento prático de sinistros, 

atuação em áreas de alto risco, espaços con-
finados, atendimento emergenciais de vítimas 
e manipulação de instrumentos de avaliação 
de agentes de riscos ambientais, entre outros.

Segundo Tânia, defendemos, sim, a necessi-
dade da formação presencial, porém somos 
favoráveis a implantação de cursos de espe-
cialização a distância, ou de tecnologia para 
especialização, preservando assim a qualida-
de da formação e aprimoramento da atuação 
e desempenho profissional com a modalida-
de de cursos de especializações, seja na mo-
dalidade a distância ou tecnológica.  

Momento em que foi selado o acordo 
entre Brasil e Alemanha em prol da 

reabilitação profissional.

alckmin lançou pacote de ações 
    na Semana do meio ambiente

O governador Geraldo Alckmin 
lançou, no dia 5 de junho – 

Dia Mundial do Meio Ambiente -, 
no Parque Villa Lobos, durante a Vi-
rada Sustentável 2011, um conjun-
to de iniciativas voltadas à proteção 
do meio ambiente.
 
Dentre as medidas, Alckmin assinou 
a resolução para criação do Sistema 

Estadual de Prevenção e Combate a Incêndio 

Florestal; liberou R$ 1,3 milhão para a criação 
e a implantação de unidades de conservação 
e assinou a ordem de serviço para a obra da 
estrada do Parque Estadual Carlos Botelho (Es-
trada da Macaca, no Vale do Ribeira), no valor 
de R$ 876 mil.
 
Durante o evento, o Governo do Estado tam-
bém lançou o Relatório de Qualidade Ambien-
tal, um panorama do meio ambiente do Estado 
de São Paulo em dados, índices e indicadores. 

Os números estão concentrados nos principais 
temas em que o ambiente paulista pode ser 
decomposto, como recursos hídricos, recursos 
pesqueiros, saneamento ambiental, solo, bio-
diversidade, ar, mudanças climáticas e saúde 
ambiental. O documento tem o objetivo de 
possibilitar a inserção da sustentabilidade am-
biental como primordial nas discussões sobre o 
desenvolvimento do Estado. O relatório comple-
to pode ser acessado no site da Secretaria do 
Meio Ambiente (www.ambiente.sp.gov.br).  

Confira os pontos mais polêmicos:

Reserva legal - Lei atual: deter-
mina que a manutenção de florestas 
e outras formas de vegetação nativa 
deve ser de 80% em propriedades em 
área de floresta na Amazônia Legal, 
35% nas propriedades em área de 
cerrado na Amazônia Legal e 20% 
nas demais regiões. Se a área da re-
serva for menor que o previsto em 
lei, o proprietário deve promover a 
recomposição.

Texto votado: pequenos produto-
res rurais, cujas propriedades sejam 
de até quatro módulos fiscais (medida 
variável que vai até 400 hectares) não 
precisarão recompor as reservas legais.

Margem de rios - Lei atual: pre-
vê proteção da vegetação até 30 m 
de distância das margens dos rios 

mais estreitos, com menos de 10 m 
de largura.

Texto votado: no caso de áreas já 
desmatadas, a recomposição deverá 
ser de 15 m de distância da margem. 
Permanece a exigência de 30 m para as 
áreas que se mantiveram preservadas.

Anistia - Lei atual: elenca uma sé-
rie de contravenções passíveis de puni-
ção de três meses a um ano de prisão 
ou multa de 1 a 100 salários mínimos. 
O decreto 7.029/2009 prevê multa 
para quem não registrar a reserva legal 
até o próximo dia 11 de junho. Se as 
áreas desmatadas forem recuperadas 
até essa data, ficarão livres das multas.

Texto votado: o compromisso de 
regularização do imóvel suspende 

eventuais punições de detenção e/
ou multa que tenham sido aplicadas 
ao proprietário. A efetiva regulariza-
ção extingue a punibilidade. A ade-
são ao programa de regularização 
deverá ocorrer em um ano (prazo 
que pode ser prorrogado pelo go-
verno) a partir da criação do ca-
dastro de regularização ambiental 
(CAR). O cadastro deverá ser criado 
até três meses após a sanção do 
novo código.

Topos de morro - Lei atual: 
proíbe utilização do solo em topos de 
morros, montes, montanhas e serras, 
encostas com declive acima de 45°, 
restingas fixadoras de dunas ou es-
tabilizadoras de mangues, bordas de 
chapadas, áreas com mais de 1,8 mil 
m de altitude.

Texto votado: o texto admite a 
manutenção de atividades florestais, 
pastoreio extensivo, culturas lenhosas 
perenes, como café, maçã, uva, ou de 
ciclo longo, como a cana de açúcar, 
que não estavam previstas no texto 
apresentado pelo relator.

Áreas consolidadas - Lei atual: 
a classificação de área rural consolida-
da inexiste no código em vigor.

Texto votado: atividades em áreas 
rurais consolidadas - anteriores a 22 
de julho de 2008 - localizadas em Área 
de Preservação Permanente poderão 
ser mantidas se o proprietário aderir 
ao Programa de Regularização Am-
biental. A autorização será concedida 
em caso de utilidade pública, de inte-
resse social ou de baixo impacto.  

Tânia, diretora do Dep. de Formação 
Profissional, destaca, durante os cursos 
técnicos, a atenção do SINTESP para a 
necessidade da formação presencial
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Execução de trabalhos diversos 
(artesanatos e acabamento em mármore, 
ardósia, granito e outras pedras); 

Fabricação de material abrasivo; 

Atividades de protético; 

Atividade agrícola de aragem.

A exposição à sílica associa-se à silicose, ao cân-
cer de pulmão, à tuberculose e a diversas doen-
ças auto-imunes (Ribeiro, Camargo & Wunsch, 
2005, Brasil, 2005). Há muitos anos a silicose 
é considerada como “doença profissional” para 
fins previdenciários (Brasil, 2006). No Ministério 
da Saúde foi incluída na Portaria MS 1339, de 
1999, que lista as Doenças Relacionadas ao Tra-
balho. A partir de 2004 é objeto de notificação 
compulsória no Sistema de Informação de Agra-
vos de Notificação (SINAN) em todo o país.

A silicose (CID J62) é definida como uma 
pneumoconiose caracterizada pela inalação de 
poeiras contendo partículas finas de sílica livre 
cristalina (quartzo, SiO2 cristalizada) e deposi-
ção no pulmão, com reação tissular decorrente 
causando uma fibrose pulmonar difusa de evo-
lução progressiva e irreversível (Brasil, 2001; 
Brasil, 2006). Pode levar anos para se manifes-
tar clinicamente, porém com a progressão das 
lesões, há uma redução da complacência pul-
monar e limitação as trocas gasosas, o traba-
lhador queixa-se de dispnéia (falta de ar) aos 
esforços e astenia (fraqueza). Nas fases mais 
avançadas da doença aparece falta de ar em 
repouso e tosse, às vezes com catarro. 

A Portaria 3214 do Ministério do Trabalho e 
Emprego estabelece os limites de tolerância 
(LT) para fins de insalubridade ocupacional. 
Nesta portaria, a Norma Regulamentadora 
número 15, anexo 12, descreve os parâmetros 
para exposição à sílica. Esta consiste no cálculo 
da porcentagem de sílica na poeira respirável 
do ambiente de trabalho, para jornada de até 
48 horas semanais.

Estes cálculos resultam em 0,10 mg/m³ como 
limite de tolerância para 48h semanais de 
trabalho. O limite de exposição recomendado 

pela NIOSH (National Institute for Occupatio-
nal Safety and Health) e a ACGIH (American 
Conference of Governmental Industrial Hyge-
nists) é de 0,05 mg/m³ (quartzo como poeira 
respirável) para 40 horas de trabalho semanais.

Para adoção de medidas de controle o primeiro 
paço é reconhecer a existência do agente, após 
isso adotar as melhores práticas prevencionis-
tas, a saber:

Proteção Coletiva 
Monitoramento Ambiental; Exaustão; 
Umidificação; Enclausuramento; Ventilação, 
Isolamento; Limpeza, Sinalização e rotulagem.

Proteção Individual 
Proteções respiratórias adequado ao risco; 
Limitação de tempo de exposição.

Práticas administrativas: Programa de Proteção 
Respiratória; Treinamentos, Exames Médicos 
Ocupacionais Adequados ao Risco; Mudança 
de matéria-prima; Mudança de processo ou 
operação.

No mês de Abril de 2011, ocorreu Audiência 
Pública na sede da Aspacer - Associação Pau-
lista das Cerâmicas de Revestimento, Órgãos 
como Ministério Público Trabalho, Ministério 
do Trabalho e Emprego, Fundacentro e Secre-
taria Estadual de Saúde, explanaram sobre as 
condições de segurança e medicina do traba-
lho em empresas do setor, com ênfase para a 
exposição de trabalhadores ao pó de sílica.

No encontro, quarenta e cinco empresas prove-
nientes  das cidades de Cordeirópolis, Limeira, 
Piracicaba, Rio Claro e Santa Gertrudes rece-
beram notificações contendo recomendações 
para a melhoria do ambiente de trabalho nas 
indústrias locais.  

Valdizar Albuquerque
Diretor Estadual Sindicato dos 

Técnicos de Segurança do Trabalho

Diretor Regional Sudeste pela Fenatest

Membro da Comissão Nacional  
Tripartite – NR 06  

Té
cn

ic
a 

/ 
In

fo
rm

at
iv

a a Sílica e seu reflexo na  
     Segurança e Saúde do Trabalhador

7º Sábado de capacitação Permanente no SINTESP 

O termo sílica refere-se aos compostos de 
dióxido de silício (SiO2) nas suas várias 

formas incluindo: sílicas cristalinas; sílicas ví-
treas e sílicas amorfas. O dióxido de silício é 
um composto binário natural formado pelos 
dois elementos químicos mais abundantes na 
Terra: oxigênio e silício.

Aproximadamente, 60% da constituição do 
planeta é formado de sílica e seus compostos 
(Terra Filho & Santos, 2006). Sílica cristalina 
refere-se a um grupo mineral caracterizado 
por assumir uma estrutura que se repete re-
gularmente, isto é, uma estrutura cristalina. 
Dentre as formas cristalinas, a mais conheci-
da é o quartzo, abundante nos mais variados 
tipos de rocha, na areia e nos solos.

No Brasil, as atividades que apresentam o 
maior risco de exposição à sílica são:

Indústria extrativa 
(mineração e atividades de extração, 
beneficiamento de pedras que contenham o 
mineral); 

Construção Civil 
(em várias etapas da obra como nas fundações, 
acabamento, corte de azulejos e de pedras, 
misturas de cimento e areia); 

Perfuração de rochas 
(construção de túneis, barragem e estradas); 

Indústrias Cerâmicas 
(fabricação de pisos, azulejos, louças sanitárias, 
louças domésticas e outros, no setor de 
acabamento o risco é bem acentuado); 

Fabricação de vidros 
(tanto na preparação como também no uso de 
jateamento de areia usado para opacificação); 

Moagem de quartzo e pedras 
(para diversos fins); 

Construção de fornos refratários 
(particularmente no corte do material); 

N a manhã de 28 de maio de 2011, o SIN-
TESP realizou em sua sede, o 7º Sábado 

de Capacitação Permanente com o objetivo 
de proporcionar um dia diferenciado, trazendo 
desta vez um tema que tem sido muito procu-
rado pelos profissionais de segurança do traba-
lho: “Documentos e Processos em Segurança 
do Trabalho na Indústria da Construção Civil”, 
que foi ministrado  pelo Técnico de Segurança 
do Trabalho, Marco Antonio da Silva, que ao 
receber o convite de pronto assumiu o com-
promisso. 

Este evento, como os demais que já vem acon-
tecendo aos Sábados de Capacitação, foi um 
sucesso, pois as inscrições e participações 
foram além da capacidade do auditório da 
entidade, reunindo cerca de 100 pessoas no 
espaço. A ideia é que esses debates e palestras 
também sejam realizados nas regionais sob a 
coordenação dos Diretores Rogério de Jesus e 
Mirdes de Oliveira. 

Segundo Paulino Gama, diretor do SIN-
TESP, com ações de esclarecimentos, como esta 
que realizamos nesta data, esperamos atingir 
o nível de conhecimento desejado priorizando 
uma sistemática ação no combate às mortes 
e invalidez permanente nos locais de trabalho, 
em um dos setores econômicos mais críticos a 
indústria da construção civil. “De acordo com 
os dados da Previdência Social, em 2009 ocor-
reram 2.496 acidentes fatais no Brasil. A Cons-
trução Civil foi responsável por 15,8% destes 
registros”, declarou o diretor.
 
Durante o evento ocorreu a exposição: 5 MO-
TIVOS PARA SER + 1 SÓCIO DO SINTESP com 
os Diretores Altair Teixeira, Mirdes de Oliveira, 
Wagner De Paula, Paulino Gama e o diretor 
presidente, Marco A. Ribeiro. A exposição des-
tacou os seguintes atributos sobre a importân-
cia de ser sócio:
 

1º)  Somos uma categoria diferenciada, 
portanto o Técnico de Segurança 
do Trabalho deve ter tratamento 
personalizado, independente do ramo 
de atividade que presta serviço.

2º)  A força de uma categoria 
profissional depende do sentimento de 

união da classe e nível de adesão ou 
número de associados, representando 
peso político.

3º)  O SINTESP tem como alvo a defesa 
dos Técnicos de Segurança do Trabalho 
nas relações de trabalho, legislação 
prevencionista e exercício da profissão.

4º)  Usufruir-se dos benefícios 
oferecidos pela Entidade “dentro dos 
limites da sua estrutura”.

5º)  Luta do SINTESP pela conquista 
e manutenção do piso salarial da 
categoria.

 
No encerramento da palestra, o Técnico de 
Segurança do Trabalho e palestrante, Marco 
Antonio da Silva, afirmou que “os dados são 
alarmantes e o acidente do trabalho deve ser 
evitado em tempo hábil. Não devemos focar 
a culpa e, sim, a causa. Precisamos melhorar 
nossa formação, eliminar o analfabetismo pro-
fissional em nível zero”, explanou.

Além disso, Silva explicou que é preciso o 
governo apoiar os profissionais Técnicos 
em Segurança do Trabalho, pois este está 
ao lado dos problemas e sabe muito 
bem o porquê dos fatos e finalizou soli-
citando aos colegas prevencionistas que 
depois de tudo que ouviram, se compro-
metessem ainda mais com a causa pre-
vencionista.

O diretor do SINTESP, Altair, destacou a 
eloquência do palestrante e interatividade 
que sua explanação possibilitou junto aos 
participantes. “Os sábados de capacitação 
estão mostrando a importância do papel 
do SINTESP em ajudar na formação do TST, 
que ao participar de encontros como esse 
chegam mais preparados em seus ambien-
tes de trabalho, principalmente, o técnico 
que está na primeira empresa e muitas 
vezes tem só a teoria. Aqui ele consegue 
vivenciar, na prática, algumas experiências 
que vão ajudá-lo na condução do seu tra-
balho no dia a dia”, declarou.  

O palestrante Silva, no destaque, expressou ao 
público presente que os TSTs precisam melhorar 

sua formação, eliminando o analfabetismo profis-
sional em nível zero
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  “A Etec de Barueri está 
com inscrições aberta para 
Processo Seletivo Cadastro 

de Professores até dia 14/06 
das 11h as 20h. Os interes-

sados com formação/ou em 
formação em Tecnólogo em 

Segurança do Trabalho são o 
público-alvo para este  

processo.”

Lucilene Luciano
Diretora de Escola Técnica

Etec de Barueri - SP

Resp.: Esse caderno de habilita-
ção complica a nossa vida, a dos 

profissionais técnicos de segurança, das 
diretorias/coordenação de cursos das Etec 
e dos trabalhadores que serão assistidos. 
Segundo a portaria 3214/78 e alterações 
subseqüentes, os Profissionais de Seguran-
ça do Trabalho no Brasil são: Técnicos de 
Segurança do Trabalho, Engenheiros de Se-
gurança do Trabalho, Médico do Trabalho, 

Enfermagem do Trabalho, Auxiliar de Enfer-
magem do Trabalho.

Destes expostos acima, somente o Enge-
nheiro de Segurança do Trabalho pode 
realizar concurso para docência. Como a 
formação que se pretende realizar é a de 
Técnico de Segurança do Trabalho e, para 
que possa cada vez mais, formar profis-
sionais com habilidades e competências  
adequadas as boas práticas profissionais, 
o presente critério para seleção do corpo 
docente leva a instituição na contra mão do 
objetivo pretendido.

Um bom quadro docente para formação 
dos profissionais Técnicos de Segurança 
do Trabalho ao meu ponto de vista, como 
Técnico de Segurança do Trabalho, Tec-
nólogo em Meio Ambiente e Licenciatura 
em Educação Ambiental (Fatec 2010) e 
como Professor e Coordenador de Curso 
do CEETEPS (2009-2010), seria 60% de 
Técnicos de Segurança do Trabalho com 
curso superior e licenciatura e os demais 

profissionais de SESMT.

Sou dos que entende que não posso colo-
car como docente profissionais de Veteriná-
ria para formar Médicos, assim como não 
podemos o inverso, não podemos colocar 
como docente Zootécnicos para formação 
de Odontólogos, logo o inverso é verdadei-
ro. Não possibilitar Profissionais Técnicos 
de Segurança do Trabalho que, compro-
vadamente, posa ministrar e formar pares 
coloca o CEETEPS como uma das únicas 
instituições no Estado de São Paulo que 
adota essa prática, e, mais ainda, faz com 
que escolas burlem as próprias regras para 
não ficar sem docentes no curso, como, por 
exemplo, colocar auxiliar docentes em sala 
como professor, abrir concurso para outras 
áreas e depois atribuir à Segurança e Saúde 
do Trabalho.

Valdizar Albuquerque da Silva
Diretor Estadual SINTESP
Comunicação e Marketing

SINTESP fecha convenção coletiva 2011

O SINTESP fechou o Acordo Coletivo da 
Categoria com a FIESP e Sindicatos 

Patronais Signatários, conforme data Base 
de 1º de Maio de 2011, com a reposição 
de 6,31% sobre os salários dos Técnicos 
de Segurança do Trabalho que estão em-
pregados.
 
De conformidade com o Acordo Coletivo, o 
profissional Técnico de Segurança do Tra-
balho admitido a partir de 1º de maio de 
2011, terá como salário admissão o valor 
de R$ 2.261,00, sendo R$ 10,28 por hora. 
Além disso, fica garantida a participação 
em cursos, seminários, congressos técni-
cos de interesse da categoria ou eventos 
devidamente comprovados, limitados a 10 
(dez) dias por ano, mais 2 (dois) sábados.
 
Para Marco Antonio Ribeiro, presidente do 
SINTESP, a categoria obteve um expressi-
vo ganho esse ano, “Conseguimos com 
que fosse inserido um adendo no acordo 
de que todas as empresas que admitam 
Técnicos de Segurança do Trabalho, reco-
lham a contribuição sindical para o sindi-
cato dos Técnicos de Segurança do Traba-
lho, reforçando prerrogativa já constante 
na CLT, mas que ainda muitas empresas 

estavam recolhendo erroneamente para 
a categoria preponderante”, informou. 
Além disso, segundo ele, outro ganho im-
portante é o de manter o piso salarial que 
é o mais alto entre profissionais de nível 
médio no Brasil.
 
Este ano 17 novos sindicados patronais 
foram suscitados à abertura de negocia-

ção, com isso o SINTESP atinge a marca 
de negociação com 279 sindicatos e for-
talece seu trabalho proativo para alcan-
çar resultados positivos para os Técnicos 
de Segurança do Trabalho, lembrando 
que somos a única entidade sindical no 
Brasil que mantém diálogo para acordo 
coletivo com esse número de sindicatos 
patronais.  

Mais uma vez Dr. Sérgio, do Jurídico do SINTESP, o presidente Marcos e o 
diretor Armando participaram das reuniões de negociações com a Fiesp e os 
sindicatos patronais visando conquistar o melhor para a categoria




