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Marcos Antonio Ribeiro
Presidente do SINTESP

A busca de informação, novidades e o que há de mais 
moderno em tecnologia para o desenvolvimento pro-
fissional é uma necessidade para uma sociedade que 

se convencionou chamar de sociedade do conhecimento.

Ao longo dos tempos vimos estudiosos em comportamento 
definir a evolução das sociedades conforme as gerações e, 
mais recentemente, surge à denominação de geração “T” (Tê 
de Testemunha).

A geração “T” pode ser definida como aquela que sabe tudo o 
que acontece, mas não tem ideia do por quê. Ela não se delimita 
a uma faixa etária como as outras, o que a define é a atitude de 
apenas assistir à vida, sem ser capaz de desenvolver um senso 
crítico. Alguns cenários de nossa atual sociedade contribuem para 
esse fenômeno, principalmente o sistema educacional com a cri-
se que perpetua nos últimos anos, que não possibilita conhecer 
questões conceituais, paradoxos, tradições, estilos de comunica-
ção, relações de causa e efeito, encadeamento lógico dos argu-
mentos e significados para poder exercer o senso crítico.

O que no passado foi chamado de “rádio peão” entre os tra-
balhadores, hoje, com o advento da internet, ganha proporções 
enormes e sem fronteiras, assim, a responsabilidade para nós, 
prevencionistas, aumenta muito mais, uma vez que não podemos 
deixar de exercer nosso potencial de criticidade para a solução de 
problemas que possam vir a afligir nossos trabalhadores e nossa 
profissão, tão pouco reproduzir informações sem que estudemos, 
ao máximo, a veracidade, idoneidade, suas causas e efeitos.

Não podemos ser profissionais com as características de uma ge-
ração “T”, precisamos entender e saber os “porquês” para ser-

mos melhor profissionalmente, aguçando a um comportamento 
para a prática da curiosidade intelectual. Possibilitando, assim, 
aos profissionais de SESMT, a busca constante pelo aprimora-
mento tecnológico, cientifico e organizacional, com menor custo, 
maior resultado para a prevenção de acidentes, doenças do tra-
balho, agregando valor à qualidade de vida e ao meio ambiente.

Sempre acreditamos que investir na capacitação permanente de 
nossos profissionais seria a melhor ação social que o SINTESP po-
deria realizar, pois paralelamente a isto, estaríamos investindo no 
trabalhador que usufrui dos serviços do Técnico de Segurança do 
Trabalho e acreditamos estarmos no caminho certo, pois fecha-
mos o mês de Agosto com mais de 899 profissionais atendidos 
pelos nossos eventos, a saber: Sábado de Capacitação e Expo 
Proteção (este realizado em parceria com a Revista Proteção).

O SINTESP entende que as atividades produtivas dependem de 
conhecimentos e o trabalhador deve ser um sujeito criativo, crítico, 
pensante e inovador, preparado para agir rapidamente às situa-
ções de riscos. Sem perder o foco de sermos um Sindicato de Re-
sultado continuaremos sendo aquele que possibilita a informação, 
conscientização e aperfeiçoamento frente às mudanças de nossa 
sociedade produtiva aos profissionais Técnicos de Segurança do 
Trabalho no Estado de São Paulo, para que ele seja a diferença 
positiva na sua vida laboral dentro das empresas e na sociedade.

Portanto, o que sempre fizemos em nossa sede, agora estamos 
ampliando estes serviços para o interior de todo o Estado de 
São Paulo. Serão cursos, debates técnicos, palestras e visitas às 
empresas para assegurar os direitos de nossos profissionais que, 
além de serem bem atualizados, devem ser bem remunerados, 
reconhecidos e respeitados. 
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o 1º sábado de capacitação Permanente 
                         em Ribeirão Preto foi um sucesso

O 1º Sábado de Capaci-
tação Permanente, que 

aconteceu no dia 27 de agosto 
de 2011, em Ribeirão Preto, é o 
primeiro a ser realizado em uma 
Regional do SINTESP e deu início 
ao novo formato nas regionais 
da entidade e que foi empreen-
dido com sucesso pelo SINTESP 
em sua sede, em São Paulo. 

O evento contou com, aproximadamente, 140 
participantes e superou as expectativas dos or-
ganizadores. O objetivo foi o de proporcionar 
um dia diferenciado, trazendo diversos temas do 
Mundo do Trabalho para serem compartilhados 
com os Técnicos de Segurança do Trabalho, alu-
nos e demais prevencionistas, que compreendem 
a necessidade de um aprendizado constante.

Na programação foram realizadas palestras 
sobre os temas: “A relação da Segurança do 
Trabalho com o Meio Ambiente”, ministrada 
por Mirdes de Oliveira, Técnica de Segurança do 
Trabalho, pós-graduada em Sistema de Gestão 
Integrada, diretora do SINTESP; e “Os Novos 
Rumos da Segurança do Trabalho no Brasil”, 
com apresentação de Rogério de Jesus Santos, 
Técnico de Segurança do Trabalho, assessor da 

Secretaria Nacional de Saúde e Segurança no 
Trabalho da Força Sindical, diretor do SINTESP. 
Ao final das palestras foi realizada sessão de 
debates com o público presente.

Para Evaldir Jesus de Moraes, vice-presidente 
da Regional Ribeirão Preto, a iniciativa foi mui-
to importante para a região de Ribeirão e de-
monstrou que os profissionais estão dispostos a 
incentivar essas ações. “Foi muito importante e 

ficamos surpresos com a ade-
são e interatividade dos par-
ticipantes, pois além de TSTs 
de Ribeirão, também vieram 
pessoas de várias regiões 
próximas. Outro fator que 
ajudou foi de ser em um 
sábado, atendendo, inclusi-
ve, pedidos de profissionais 
que nos incentivaram a 
realizar o encontro nesse 
dia”, comentou.

Outro aspecto positivo para Evaldir foi o re-
torno que os participantes deram logo após 
o evento. “Na segunda-feira, por exemplo, já 
tinha gente ligando e pedindo ficha de asso-
ciação”, declarou. 

Ele destacou que outro enfoque que ajudou 
no sucesso do evento é a carência das pesso-
as em relação à área de Segurança e Saúde 
do Trabalho, então o evento agregou valor em 
termos de conhecimento e informação sobre 
as atualidades do setor e conseguiu cobrir essa 
lacuna. “Para manter essa aproximação com o 
público, peguei os e-mails e estou responden-
do pessoalmente a cada um. As pessoas ficam 
muito contentes e demonstram o interesse em 

participar mais vezes, tanto que a possibilidade 
de realizarmos outro sábado de capacitação é 
muito grande”, observou Evaldir.
Ele contou que, inclusive, já está agendado um 
evento sobre Ergonomia, para dia 28 de setem-
bro, em parceria com a empresa Digitador e o 
pessoal já está cobrando a ficha de inscrição.  
“Isso demonstra o interesse e que, realmente, 
a região tem potencial para o desenvolvimento 
de vários cursos”, avaliou o vice-presidente.

O presidente do SINTESP, Marcos Ribeiro, que 
também prestigiou o evento, informou que a 
receptividade do público foi muito boa e deu 
para sentir que é por esse canal que o SINTESP 
e suas regionais devem caminhar. “Por meio 
desses eventos vamos inovando e saindo do 
tecnicismo, pois levamos, de forma produtiva, 
mais informações para os profissionais. Quere-
mos mostrar que existem muito mais itens para 
explorar nesse universo da SST, que não são só 
as NRs, por exemplo”, salientou.

Outro ponto positivo para Marcos Ribeiro é que 
o fato de ser realizado aos sábados nota-se que 
os profissionais participam com mais tranqui-

lidade. “As pessoas vão despre-
ocupadas e chegam com mais 
compromisso para o evento. Re-
almente, esse primeiro sábado de 
capacitação na regional Ribeirão 
Preto foi um ótimo sinal de que a 
iniciativa dá resultado e foi muito 
importante para valorizar o nosso 
trabalho”, declarou o presidente 
do SINTESP.

Neste primeiro Sábado de Capa-
citação no interior de São Paulo outro demons-
trativo da importância do evento foi a participa-
ção solidária dos profissionais que colaboraram 
com a doação de alimentos como forma de 
inscrição. Evaldir contou que foram arrecadados 
250 quilos de alimentos, que serão doados para 
a creche Alvorada, em Ribeirão Preto. “Todos 
que vieram trouxeram os alimentos, demons-
trando o espírito solidário das pessoas”, con-
cluiu Evaldir. 

A  diretora do SINTESP, Mirdes, e o presidente, Marcos Ribeiro, prestigiaram a 
realização do primeiro  Sãbado de Capacitação, em Ribeirão Preto, e  levaram 

informações importantes em prol da Segurança e Saúde do Trabalho

Evaldir, vice-presidente da Regional SINTESP 
Ribeirão Preto (em pé),ressaltou que a iniciativa foi 
muito importante para os profissionais da região
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E 
valdir Jesus de Moraes, 
vice-presidente da Regional 

SINTESP Ribeirão Preto, infor-
mou que tem participado de 
diversos eventos na região le-
vando a mensagem em prol da 
Segurança e Saúde do Trabalho 
e sobre o papel do Técnico de 
Segurança do Trabalho:

• Palestra sobre Responsabili-
dade Civil e Criminal, realizada 
aos estudantes do Curso de 
Técnico de Segurança do Tra-
balho, no Senac de Jaboticabal, 
em 15 de agosto de 2011;

• Resença no Conselho Re-
gional Sindical, que é uma 
proposta da Superintendência 
Regional do Trabalho no Estado 
de Sao Paulo, por parte de José 
Roberto de Melo, que está dan-
do sequencia em sua gestão.  

A Regional Ribeirão Preto 
está fortalecendo sua atuação 
em prol da categoria, com 
a participação em diversos 
eventos, como no Conselho 
Regional Sindical (acima) e no 
Senac de Jaboticabal 

9º sábado de capacitação Permanente ressalta a 
      importância da iniciativa para o aprimoramento dos tsts

N o dia 30 de Julho, na sede do SIN-
TESP, ocorreu mais um Sábado 

Permanente de Capacitação. O evento de 
número nove trouxe para os participantes 
o tema: “Treze (13) Passos para atuação 
eficaz do Técnico de Segurança do Traba-
lho”, tendo como palestrante o Técnico de 
Segurança do Trabalho, coordenador e fun-
dador do E-group SESMT e diretor estadual 
do SINTESP, Cosmo Palásio de Moraes Jr..

Segundo Cosmo Palásio, é muito importan-
te discutir com os profissionais mais do que 
práticas operacionais, visão e estratégias de 
atuação que, com certeza, podem melhorar 
a atuação e valorização dos profissionais de 
Segurança do Trabalho e, em especial, a dos 
Técnicos de Segurança do Trabalho.

Segundo o diretor Paulino Gama, os Sá-
bados de Capacitação Permanente vem 
se tornando, a cada edição, um dos mais 
importantes do setor prevencionista, como 
ponto de encontro dos protagonistas do 
mundo da SEGURANÇA do TRABA-
LHO para debater temas, relevantes, 
estabelecer intercâmbios e dissemi-
nar experiências de sucesso.

Para Marcos Ribeiro, presidente do 
SINTESP, o fato de ter tido mais de 
mil profissionais atendidos pelos 
eventos dos Sábados de Capacita-
ção Permanente da entidade mostra 
que a difusão do conhecimento é 
uma necessidade e o sindicato faz 
bem ao desenvolver estas ações. 

“O desafio agora da diretoria é levar estes 
eventos para as regionais, iniciativa que 
começou no mês de Agosto e esperamos 
levar às nossas 10 Regionais”, finaliza 
Rogério de Jesus, diretor estadual do SIN-
TESP.  

Cosmo Palásio mostrou os 13 passos para uma 
atuação eficaz do TST no ambiente de trabalho

Anuário sintesP
O Anuário 2011/2012, um Manual do 
Sindicato dos Técnicos de Segurança do 
Trabalho do Estado de São Paulo, foi con-
feccionado, especialmente, para a Expo 
Proteção e para o dia 27 de Novembro - Dia do 
Técnico de Segurança do Trabalho.

A distribuição se deu durante todo o evento aos profissionais e con-
tínua sendo distribuído aos associados e àqueles que se associam 
à entidade. Os profissionais Técnicos de Segurança do Trabalho que 
ainda não retiraram seu exemplar podem retirar na sede do SIN-
TESP ou em uma das 10 Regionais no Estado de São Paulo.

O objetivo da publicação é apresentar o histórico de crescimento da 
entidade, as conquistas, desafios, benefícios, direitos e deveres do 
associado e a legislação básica da profissão.

O conteúdo da publicação visa auxiliar o profissional a entender 
melhor o SINTESP e como usufruir dos benefícios fornecidos ao as-
sociar-se à entidade, bem como conhecer nossa convenção coletiva, 
cursos e atribuições do profissional.

Embora o material tenha sido elaborado pensando em nossos 
associados, o anuário pode ser retirado ou adquirido por diversos 
profissionais na sede do SINTESP. 

O trabalho foi resultado de um planejamento da área de Comuni-
cação e Marketing, em conjunto com importantes parceiros da área 
de Segurança do Trabalho, que possibilitaram o financiamento do 
material que, em formato de livro, possui os calendários de 2011 e 
2012 e, em suas últimas página,s um bloco de anotações para que 
seja funcional aos profissionais para anotações diversas.   

Regional sintesP Ribeirão Preto 
marca presença em outros eventos
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megasipat 2011 reuniu mais de 
                                  200 trabalhadores em são Paulo

A 12ª edição da Megasipat (Mega 
Semana Interna de Prevenção de 

Acidentes) começou em 17 de agosto 
reunindo cerca de 200 trabalhadores da 
construção civil, no Senai Francisco Ma-
tarazzo, no Brás. O evento, realizado pelo 
SindusCon-SP, em parceria com o Senai, o 
Sesi e o Seconci-SP, teve neste ano como 
tema central “Capacitar e qualificar é ga-
rantir um futuro melhor”.

A cerimônia de abertura contou com as 
presenças de Sergio Watanabe, presidente 
do SindusCon-SP; Haruo Ishikawa, vice-
-presidente de Relações Capital-Trabalho 
do SindusCon-SP; Antonio de Sousa Ra-
malho, presidente do Sintracon-SP; Marcos 
Antonio de Almeida Ribeiro, presidente 
do SINTESP; Emílio Alves Ferreira Júnior, 
presidente da Feticom; Fernando Costa, 
secretário-geral do Seconci-SP; Abilio We-
ber, diretor do Senai; João Donizete Scaboli, 
secretário estadual da Saúde da Força Sin-
dical e conselheiro nacional de Saúde; José 
Paganini, diretor do Sesi; Carlos Eduardo 
Cabanas, diretor de obras do Sesi/Senai; 
Robinson Leme, coordenador da CPR-SP 
e diretor da Feticom; Laércio Fernandes Vi-
cente, diretor do Sintracon-SP e vice-presi-
dente do SINTESP; entre outros. 

Watanabe destacou que, realmente, a se-
gurança do trabalho é uma grande preocu-
pação do setor. Segundo ele, o desafio da 
construção neste aspecto é cada vez maior, 
sobretudo, porque cada vez mais novos 
trabalhadores pisam pela primeira vez num 

canteiro de obras. “É preciso redobrar os 
cuidados”, afirmou.

A Megasipat consiste de um dia de ativi-
dades que visam incutir nos trabalhadores 
uma cultura de prevenção de acidentes do 
trabalho, cuidados com a saúde e o meio 
ambiente, bem como oferecer-lhes conhe-

cimentos para uma 
melhor qualidade 
de vida. O trabalho 
de conscientização 
tem sido cada vez 
mais relevante, uma 
vez que, a exemplo 
do que acontece 
em todo o país, São 
Paulo mais do que 
dobrou o contingen-
te de pessoal em-
pregado na indús-
tria da construção 

nos últimos dez anos. A cada mês, ingres-
sam no setor milhares de trabalhadores 
que, em sua maioria, não tiveram vivência 
anterior no ambiente sujeito a riscos de um 
canteiro de obras.

O evento foi programado para acontecer nos 
próximos meses em cada uma das nove Re-
gionais do SindusCon-SP no Estado.

Além dos já tradicionais exames médicos, 
palestras e apresentações de teatro que 
visam motivar o trabalhador a uma atitude 
prevencionista, neste ano a programação 
da Megasipat ganhou muitas novidades. Os 
novos conteúdos começaram a ser trabalha-
dos no evento da Capital, em sintonia com a 
realidade vivenciada pelos trabalhadores do 
setor e deu espaço para atividades lúdicas, 
palestras, dinâmicas com os participantes, 
entre outras ações.

Marcos Ribeiro, presidente do SINTESP, res-
saltou a importância de eventos desse tipo, 
dentro de uma instituição como o Senai, 
pois favorece a difusão de informações refe-
rentes às práticas de prevenção de acidentes 
e saúde dos trabalhadores.

“Esta iniciativa garante que as informações 
não fiquem só com os participantes, mas 
difunde-as junto aos seus familiares e ou-
tros companheiros de trabalho. Por isso, o 
SINTESP está a disposição, uma vez que a 
nossa bandeira é a Segurança e Saúde do 
Trabalho”, declarou Marcos Ribeiro.

Ele comentou que em sua pronúncia con-
tou aos participantes que iniciou sua vida 
no trabalho através de um evento como 
esse. “Foi assim que comecei a participar 
mais da Segurança e Saúde do Trabalho. Es-
ses eventos abrem a nossa mente, mostram 
o que é importante de fato para a nossa 
vida. Se tivéssemos uma prática de ter pre-
venção de acidentes nos primeiros anos de 
escola, certamente, já sairíamos formados. 
Portanto, através desses eventos temos a 
oportunidade de começar a mostrar como 
é importante incentivar e conscientizar os 
trabalhadores”, concluiu. 

Fazemos óculos de
segurança com grau

G
er

al

Marcos Ribeiro, presidente do SINTESP, no 
púlpito (ao centro), fez parte da cerimônia de 
abertura junto aos demais representantes dos 
setores prevencionista e sindical de São Paulo
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B uscando inovar e otimizar a 
oferta de cursos aos preven-

cionistas em Segurança e Saúde do 
Trabalho e, especialmente, o Téc-
nico de Segurança do Trabalho, o 
SINTESP passa a adotar nova pos-
tura, para a realização de cursos.

A nova sistemática consiste em 
ofertar todos os cursos, sem pre-
visão de data para realização. Os 
interessados enviarão e-mail para 

treinamento@sintesp.org.br, informando 
o curso de interesse e sua preferência de 
data e horários: se na semana, manhã, tar-
de ou noite ou sábados período integral.

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

Assim que tiver o quorum mínimo para 
a realização do(s) curso(s), o SINTESP 

entrará em contato com cada interes-
sado, para confirmação de inscrição e 
preferência de período, agendando a 
data de realização e promovendo a di-
vulgação.

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

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 Segurança do Trabalho) formali-
zarem 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 

sejA umA emPResA PARceiRA do sintesP
O SINTESP, em seu Projeto de Parcerias nos diversos  
segmentos do setor, convida empresas fabricantes e 

distribuidores a conhecer as formas de divulgação de 
produtos e serviços, através de seus veículos de comuni-

cação, show room, dias comemorativos e eventos. 

Informações e contatos: Diretoria  
de Parcerias e Contratos de Publicidade

11 3362-1104 / heitor@sintesp.org.br 
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sintesP consolidou atuação 
        em prol do técnico de segurança do
trabalho durante a expo Proteção 2011

oi realizada de 10 a 12 de agos-
to, no Expo Center Norte, em São 
Paulo, a Expo Proteção e a Expo 
Emergência. Segundo Alexan-
dre Gusmão, diretor da Revista 
Proteção, organizadora da feira, 

essa foi a maior edição do evento, desde a sua 
criação em 2005, e confirmou o sucesso de um 
projeto que foi idealizado em parceria com o 
SINTESP, consolidando-se como o maior evento 
de formação técnica do Brasil até o momento. 

“Reunimos, durante três dias, 47 eventos de 
formação profissional, como cursos, seminários, 
além de palestras que foram disponibilizadas 
dentro dos estandes, como foi o caso do SIN-
TESP, que, como copromotor do evento, apre-
sentou uma extensa programação em paralelo, 
atendendo o perfil da Expo Proteção, que é vol-
tada para a formação profissional e não é ape-
nas uma feira de negócio, mas de disseminação 
de informação para os profissionais que atuam 
dentro das empresas para a defesa do trabalha-
dor e sua qualidade de vida“, disse.

Gusmão salientou que a parceria com o SIN-
TESP foi muito bem-sucedida, pois possibilitou-
fazer uma programação de eventos de muita 
qualidade técnica. “O SINTESP é uma institui-
ção que é exemplo não só para a área dos Téc-
nicos de Segurança em todo o Brasil, mas para 
todos os profissionais de segurança do trabalho, 
pela profissionalização do seu trabalho e pela 
preocupação que dedica aos seus associados e 
à sua categoria”, declarou.

4º Cipassat - Ciclo de Palestras 
Multiprofissional de Segurança 
e Saúde no Trabalho

Este evento foi uma grande oportunidade para 
o SINTESP consolidar algumas ações em prol 
da categoria e mostrar seu empenho em ser um 
Sindicato de Resultados. A entidade promoveu 
a capacitação dos TSTs, disponibilizando gratui-
tamente, no auditório de seu estande, cursos 
introdutórios, bem como a realização das pa-
lestras técnicas por meio do 4º Cipassat.

Para Marcos Ribeiro, presidente do SINTESP, 

esta edição da Expo Proteção foi uma experi-
ência ímpar, não só pelo volume de participan-
tes nos cursos e visitantes que receberam no 
estande, mas pela oportunidade de oferecer 
um aprendizado positivo e que vai ajudar a en-
tidade a melhorar ainda mais sua atuação nas 
próximas iniciativas. “A feira em si, junto com os 
eventos, foi muito importante para o SINTESP. 
Conseguimos implementar um sistema diferen-
te de trabalho, muito mais proativo por parte 
de toda a equipe e que atendeu a necessidade 
dos TSTs e demais profissionais. A partir dessa 
experiência, a nossa tendência, com certeza, é 
melhorar e expandir nossa parceria com a Pro-
teção em prol do setor de SST”, avaliou.

Com relação ao Cipassat, que contou, aproxi-
madamente, com 800 participantes por dia, 
Marcos fez questão de frisar que o sucesso do 
evento se deu, especialmente, pelo empenho 
de todo o grupo do SINTESP. “Estávamos todos  
em uma sinergia muito positiva para o desen-
volvimento dos trabalhos propostos durante o 
evento”, referenciou. 

Um exemplo para Marcos foi o retorno con-
quistado com o evento em parceria com a 
Sintracon-SP, que aconteceu dentro da Cipassat, 
o 4° ENEC - Encontro Estadual de Cipeiros da 
Construção Civil, dia 12 de agosto, com a parti-
cipação de 400 cipeiros do setor da Construção 
Civil, interessados efetivamente nos assuntos 
que foram tratados nas palestras. “Por isso, a 
parceria com o Sintracon-SP, na pessoa do seu 
presidente, o Ramalho, só soma para o SINTESP 
e, sem dúvida, é muito importante para a nossa 
entidade”, ressaltou.

Em entrevista ao jornal Primeiro Passo, Antonio 
de Sousa Ramalho, também afirmou que sem-
pre viu a parceria com o SINTESP como muito 
positiva, pois o papel do TST é muito relevan-
te para a Construção Civil. Ramalho destacou 
que considera o TST um profissional amigo, que 
muitas vezes atua buscando dar a orientação 
necessária e a encontrar a solução para o pro-
blema do trabalhador. “É uma figura importan-
tíssima nos canteiros de obras, porque age es-
trategicamente e caminha sempre pelo lado da 
conscientização dos trabalhadores”, declarou.

Neste 4º ENEC o convidado especial para pa-
lestrar foi o deputado federal Mendes Thame, 
que também é Engenheiro de Segurança do 
Trabalho e sempre contribuiu para o setor de 
SST. Em sua apresentação, Thame defendeu 
o aumento da fiscalização nos canteiros de 
obras e, também, a concentração de esfor-
ços de governo, empresários e entidades de 
defesa da sociedade em projetos visando à 
qualificação profissional, entre outros. 

Outro foco importante na palestra do depu-
tado foi entrelaçar o tema da segurança e da 
luta contra doenças ocupacionais com a impor-
tância de se regularizar a terceirização desen-
freada, através do MEI (Microempreendedor 
Individual). Para Ramalho, essa proposta do 
deputado  vai ajudar muitos microempresários 
a se planejarem e serem instruídos de forma 
correta para fazer a contribuição da previdência 
visando sua aposentaria no futuro. Para concluir, 
Ramalho reforçou a importância da parceria com 
o SINTESP, que proporciona esses tipos de en-
contros e acesso a essas informações. 

Outro destaque foi a realização do ENETEC - 
Encontro Estadual dos Técnicos de Segurança 
do Trabalho, que contou com as presenças de 
representantes de entidades, como a CNI, a 
Fiesp, Centrais Sindicais, Ministério do Trabalho, 
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Para a diretoria do SINTESP, a Expo Proteção e 
o Cipassat foram grandes oportunidades para 
o SINTESP consolidar algumas ações em prol 
da categoria e mostrar seu empenho para ser 
um Sindicato de Resultados
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entre outros, para discutirem sobre as obras do 
PAC, Copa 2014 e as Olimpíadas 2016. 

“Queremos sim ser campeões nesses eventos 
esportivos importantes mundialmente, mas 
não queremos ver mortes de trabalhadores nos 
canteiros de obras. Temos informações de que 
de todas as copas do mundo que houve, as úl-
timas foram a base de sangue do trabalhador 
porque ele tem que fazer a obra custe o que 
custar, então, a produção é ao extremo, com tri-
pla jornada, envolvendo também os fabricantes 
e fornecedores, o que nos faz notar que a doen-
ça e a morte não vêm somente da construção, 
mas também, indiretamente, de outros meios, 
prejudicando várias pessoas”, atentou Marcos.

Com base nesse diagnóstico, o presidente do 
SINTESP informou que será criado um docu-
mento exigindo que seja feito um planejamen-
to para que essas obras possam ser realizadas 
dentro de um critério de forma que esses tra-
balhadores não sejam penalizados e vítimas do 
atropelo e falta de organização. 

Rogério de Jesus, diretor do SINTESP, que foi o 
mediador da mesa de debates do ENETEC, es-
clareceu que, apesar de parecerem temas tão 
distantes do mundo do trabalho, são deslum-
brantes quando se vê a proporção que eles tra-

zem de atrativos para a sociedade. “No caso do 
PAC, por exemplo, são grandes obras 
de reestruturação 
de cidades e até 
mesmo do país. 
E por isso, tem na 
sua condição de 
trabalho riscos de 
alta gravidade para 
a saúde do traba-
lhador ou mesmo 
risco eminente à 
vida”, avaliou. 

Na opinião de Rogério, cha-
mar esse tema para um de-
bate como o ENETEC, tem 
suma importância, porque 
quem está na ponta é o 
Técnico de Segurança do 
Trabalho, que vivencia esse 
dia a dia na prática. “O TST tem que entender 
que o problema não é ele, e que segurança do 
trabalho não é só EPI e, sim, que toda forma 
de desenvolvimento do trabalho tem quer ser 
planejada para que não gere doenças, mortes e 
invalidez”, explicou.

Durante a Cipassat, houve também as ex-
planações sobre o FAP com as presenças de 

quase 500 pessoas. O tema foi dividido em 
duas palestras, o especialista Remigio Todes-
chini apresentou a parte da Legislação; e o 
diretor do SINTESP, Jorge Gimenez, falou so-
bre a Gestão do FAP. Gimenez informou que 
o foco da sua palestra foi mostrar que não 
existe milagre de como obter um FAP favorá-
vel para a empresa pagar menos alíquota de 
segurança do trabalho. “A única forma é fa-

Mais de 400 cipeiros da Construção 
Civil participaram do 4º ENEC e 
assistiram a palestra de Mendes 
Thame, acompanhados por Marcos 
Ribeiro, do SINTESP; Ramalho, do 
Sintracon-SP; e seu filho, Antonio 
de Sousa Ramalho Jr., fortalecendo 
a iniciativa em prol da segurança e 
saúde do trabalhador
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zer a gestão do risco para obter a diminuição 
da ocorrência de acidentes, ganhando, com 
isso, não só a alíquota inferior de segurança 
do trabalho pela incidência do FAP, 
como conseguir reduzir uma série de 
custos diretos e indiretos que estão 
embutidos dentro dessas ocorrências 
e que muitas vezes não tem uma ver-
ba programada para esse fim e que 
acaba impactando o negócio”, citou. 

Selma Rossana, vice-presidente da 
Regional Guarulhos do SINTESP, elo-
giou a realização da Expo Proteção e 
salientou que a feira atingiu seu foco, 
que é proporcionar o encontro dos 
profissionais da área para a troca de 
experiências e informações e afirmou 
que o estande do SINTESP atingiu as 
expectativas em termos de interatividade entre 
a equipe, os diretores presentes e os visitan-
tes. Além disso, Selma, que fez sua palestra 
na Cipassat sobre o tema “Gestão de Cipa”, 
ressaltou que ficou muito satisfeita com o de-
senvolvimento do evento no geral. “Comecei a 
minha atividade profissional trabalhando com 
cipeiros e tenho um carinho muito especial por 
eles, portanto, falar sobre Cipa é muito gratifi-
cante para mim”, declarou. 

O diretor do SINTESP, Cosmo Palásio, que é co-
ordenador do E-group SESMT, comentou sobre a 
18ª edição do Encontro Presencial do Grupo SES-
MT, um grupo virtual de segurança do trabalho, 
com 11 anos de existência. As palestras abor-
daram temas como Nanotecnologia, compor-
tamento seguro, etc, para um público de cerca 
de 300 pessoas. “O encontro colaborou para o 
fomento do conhecimento entre os profissionais 
e priorizou informações tangíveis para que ele 
possa usar no seu dia a dia”, observou. 

Já no Cipassat, Cosmo contou que ministrou 
uma palestra sobre “A importância e o papel 
do profissional de Segurança do Trabalho”, com 
um número de participantes que superou suas 
expectativas. “Mostrei que a área de segurança 
tem muitos mitos e isso a torna frágil do ponto 
de vista técnico, porém, somos participantes do 
negócio empresarial como qualquer profissio-
nal, talvez com a grande diferença que o nosso 
negócio é a preservação da vida, mas a preser-
vação da vida para a preservação do negócio 
junto, porque as vezes encontramos soluções 
que não são viáveis tecnicamente e, muito 
menos, economicamente. E, para encontrar a 

solução que caiba dentro do negócio, temos 
que proteger pessoas também. Por isso, tenho 
trabalhado muito para mostrar que o problema 

não é só da empresa, mas, sim, do profissional 
que tem que estudar, se atualizar, que buscar 
soluções tecnológicas, pois só a legislação não 
é solução, as vezes até limita o trabalho. Sen-
do assim, temos que conciliar tudo e educar 
as pessoas para que elas estudem, busquem 
informações e possam oferecer soluções e não 
limitações de trabalho”, esclareceu Cosmo.

Para Renê Cavalcanti, da Diretoria de Desen-
volvimento Profissional do SINTESP e um dos 
coordenadores do Cipassat 2011, essa foi uma 
ação que contou com o apoio da diretoria e de 
todos os profissionais da entidade com o obje-
tivo de que o evento cresça mais, uma vez que 
o SINTESP é copromotor. “Tivemos uma intensa 
programação, com as presenças de muitos téc-
nicos e estudantes, superando a capacidade da 
sala muitas vezes. Isso demonstra a procura por 
informações técnicas e o SINTESP tem atendido 
essa demanda de forma gratuita constante-
mente”, explicou.

Renê disse que vale a pena esse investimen-
to por parte do SINTESP, pois é uma forma 
de capacitar melhor o TST e, por outro lado, 
proporcionar que ele conheça o sindicato e 
passe a participar mais, principalmente como 
associado, criando, assim, condições para fi-
nanciar mais ações que agreguem valor para 
a categoria em geral. 

Além disso, Renê ressaltou a importância do 
apoio da Revista Proteção, colaborando para 
que o SINTESP atingisse uma maior visibilida-
de dentro da exposição e condições de ampliar 
sua atuação durante o evento.

Foi unânime a opinião de diversos diretores de 
que o estande do SINTESP foi primordial para a 
consolidação das ações da entidade em prol da 
SST durante o evento. 

Eduardo Neves, também diretor do 
SINTESP, por exem-

plo, frisou a gran-
de quantidade de 

estudantes da área 
que estiveram no 

estande e o empe-
nho do SINTESP para 

atendê-los e mostrar 
as opções e diretrizes 

que podem seguir em 
prol da sua vida profis-

sional. “Nos desdobramos para 
atender a todos e a receptivida-

de dos estudantes foi muito positiva. A feira nos 
permitiu fazer um ótimo canal de aproximação 
com eles e vamos continuar a alimentar esse 
contato”, informou.

Sebastião Ferreira, diretor do SINTESP, fez ques-
tão de informar que o estande do SINTESP 
superou as expectativas em todos os sentidos. 
“Deu para sentir que o nome do SINTESP está, 
cada vez mais, sendo reconhecido no setor. 
Além disso, a participação foi uma oportunida-
de para vermos que as pessoas estão interessa-
das em saber o que é o Técnico de Segurança 
do Trabalho não só com aquela ideia tecnicista, 
mas se envolvendo com o outro lado de que o 
sindicato também é política. Trabalhamos com 
muita dedicação para fazer um belo evento e, 
com certeza, isso vai gerar um efeito multipli-
cador em prol de toda a categoria”, destacou.

O presidente Marcos, por sua vez, informou 
que o volume de visitação bateu recordes nos 
três dias da feira e foi muito salutar para tirar as 
dúvidas dos técnicos, receber reclamações, su-
gestões, fomentar o aumento do quadro de as-
sociados e promover ações que ajudem a classe 
trabalhadora. “Demos início, nesse evento, a 
um abaixo assinado para a presidente Dilma 
assinar o decreto sobre a Política Nacional de 
Segurança do Trabalho, o qual temos convicção 
de que só vai sair se tiver uma pressão social, 
e um evento como esse é uma oportunidade 
para conseguirmos o apoio de uma quantida-
de considerável de pessoas. E, essa experiência 
será importante para implementarmos outras 
ações em vista, inclusive, do nosso Conselho de 
Classe”, expressou. 

Eventos como 
o 4º ENEC e o 
ENETEC, bem 
como o estande 
do SINTESP 
foram ponto de 
encontro dos 
profissionais da 
área de SST
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va de proporcionar a capacitação 
permanente de nós, Técnicos de 

Segurança do Trabalho. Lamento 
que nem todos os sindicatos têm 

uma postura dinâmica quanto 
a do SINTESP, espero que sirvam 
de referencial e influenciem os 
demais. Como resido em Uru-
guaiana,  RS, não tenho como 
participar, no entanto, como o 
evento é gratuito, gostaria de 

receber o material de treinamen-
to para que eu consiga evoluir 
juntamente com minha classe. 

Desde já agradeço pelo investimento no 
capital humano que trabalha para preser-

var vidas!”

 Arno Quevedo
Técnico em Segurança do Trabalho

SUPERMERCADOS BAKLIZI LTDA
Uruguaiana – RS

 “Prezados, espero que esta mensagem 
seja mantida em sigilo sem citar o meu 

nome. Sou recém-formado como técnico 
em Segurança do Trabalho e não consigo 

arrumar emprego na minha cidade. O 

motivo é que muitas empresas contra-
tam uma empresa da cidade que faz a 

assessoria, mas pelo que conheço desta 
empresa de assessoria, pela quantidade de 

empresas para as quais presta os serviços, 
não tem a quantidade de técnicos para 

atender a demanda, ou seja, ao invés 
de colaborar está prejudicando a minha 

profissão e, até mesmo, a mim. O proprie-
tário desta empresa usa do artifício de ser 
funcionário aposentado do Ministério do 

Trabalho para prestar serviço, alegando 
que nenhum fiscal irá até a empresa sem 
que ele tenha conhecimento e, se chegar 

a ir algum fiscal nas empresas que eles 
prestam serviço, eles resolvem com o fiscal. 

Isto é uma vergonha para o Ministério e 
para a minha categoria. Solicito que seja 

feita uma varredura nas empresas de 
minha cidade e cidades circunvizinhas para 

averiguar as irregularidades, inclusive, da 
própria empresa que presta serviços de 

assessoria.  O   nome da empresa é DMZ, 
que tem sede na cidade de Avaré, SP. Estou 

escrevendo isto porque já fiz a denúncia 
na ouvidoria  do MTE e gostaria muito de 
ouvir uma resposta do sindicato, ao qual 
ainda não sou filiado, pois depois de ver 
esta pouca vergonha que acontece aqui, 

no interior, prefiro ver a manifestação do 
sindicato antes de me filiar e acabar me 
chateando por não ser respaldado pelo 
sindicato da categoria, pois, inclusive, a 

prefeitura daqui não tem técnico profissio-
nal. É uma vergonha. Solicito, ao menos, 

uma resposta do sindicato.”   

Resp.: Prezado, segue algumas considerações 
referente a denúncia, a saber: em relação a con-
tratação de assessoria para prestar serviços de 
SST é legal, somente não é quando estas preci-
sam dimensionar o SESMT, neste caso não pode 
terceirizar e ai podemos verificar se soubermos 
quais são as empresas. As empresas de assesso-
ria, infelizmente, pela lei, não têm de manter di-
mensionamento de SESMT, em função de seus 
clientes. De qualquer forma, estou encaminhan-
do seu e-mail para o jurídico para averiguar se é 
proibido por lei funcionário público aposentado 
possuir empresas desse tipo. Quanto a busca de 
empregos, procure identificar as empresas que 
precisam ter SESMT, se apresente à empresa 
com soluções factíveis, principalmente, para a 
redução de seu FAP, crie um network na região 
e cadastre seu currículum no site do SINTESP.

Valdizar Albuquerque
Diretor Comunicação e Marketing
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a PPRA – 16 anos depois de sua 
                   criação justificou a que veio?

A   criação do PPRA – Pro-
grama de Prevenção 

de Riscos Ambientais, foi 
para atender um diagnóstico 
que é a falta de gestão e o 
grande problema da SST no 

Brasil: depois do atendimento emergencial, 
que promoveu a criação do SESMT - Serviço 
Especializado em Segurança e Saúde no Tra-
balho, as Normas Regulamentadoras, houve 
o desafio de criar um programa de gestão 
de SST que pudesse promover resultados de 
forma eficaz e com ação de continuidade 
dentro dos princípios da melhoria contínua 
nos ambientes de trabalho.

Essa demanda, que justifica a instituição 
da NR 9 com a proposta de ser o primeiro 
programa de caráter compulsório dentro das 
empresas, é o único programa no ambiente 
de trabalho que tinha a intervenção do Esta-
do, porém o que se verificou ao longo des-
ses 16 anos é que nas empresas, de médio e 
grande porte, essa iniciativa agregou signifi-
cativamente para as ações de segurança no 
ambiente de trabalho, porém nas pequenas 
e médias empresas, que representam 99% 
no Brasil das que empregam trabalhadores, 
predomina a venda de papel, o que significa 
que aqueles que fazem ou compram esse 
programa não desenvolvem monitoração 
das ações, servindo apenas para alimentar 
gavetas dos dirigentes de empresas.

Há cinco anos deu-se início à discussão de 
uma norma específica de gestão de segu-
rança do trabalho. Na ocasião, questioná-

vamos essa iniciativa, por entender que já 
temos diversas NRs que contém componen-
tes de gestão, no entanto não são aplicadas 
de acordo com os princípios estabelecidos. 
Portanto, sempre entendemos que é mais 
produtivo corrigir falhas de estruturas de 
aplicabilidades das NRs existentes do que 
criar novas normas.

Estamos dizendo isso em função de que foi 
retomada a discussão da criação da NR de 
gestão, cabendo indagar como ficarão as 
NRs 1, 4, 7, 9, 18, 32. Serão concorrentes 
ou se extinguirão? Há depender da vontade 
dos representantes patronais, esta NR de 
Gestão pode justificar a revogação total ou 
parcial das seis NRs citadas, objetivando a 
retirada de comprometimento e obrigações 
compulsórias, configurando como retroces-
so nos direitos dos trabalhadores.

Nós, como Técnicos de Segurança do Traba-
lho, e representantes da categoria no Estado 
de São Paulo, sempre procuramos dar a nos-

sa contribuição para a 
aplicabilidade da NR 
9, do PPRA, desen-
volvendo dezenas de 
eventos e cursos com 
o objetivo de fazer 
com que esse progra-
ma possa cumprir com a sua finalidade, o 
que é absolutamente possível representar 
a justificativa para revogação destas NRs 
citadas, afinal seria uma tacada de mestre 
retirando obrigações e comprometimentos.

Nesta programação da Cipassat, promovida 
durante a Expo Proteção, por exemplo, ficou 
evidenciada a carência dos profissionais da 
área, de como bem aplicar os princípios des-
sa norma. Tanto isso é verdade, que progra-
mamos um curso introdutório de elaboração 
e aplicação do PPRA para 40 participantes e 
tivemos que acomodar cerca de 270 pesso-
as! Portanto, podemos afirmar que 16 anos 
após a criação da NR 9, ainda não tivemos 
uma política focada de promoção de gestão 
da SST nas empresas com base nesta norma.

Uma opção para mudar esse cenário é fa-
zer uma ação integrada de governo, espe-
cialistas e usuários, visando a metodologia 
simplificada e objetiva na implementação do 
PPRA nas empresas com o controle social de 
forma sistematizada, e ao invés de conflitos 
sobre quem é competente para elaborar 
este programa, focar empenho na qualida-
de deste programa e os aspectos positivos  
para a melhoria continua dos ambientes de 
trabalho. 

Armando Henrique
Diretor do SINTESP

Vice-presidente 
da Fenatest

parceira SinteSp com tVWeB? www.ekilibrio.tv.br, notícias sindicais, benefícios 
CARTÃO EKILIBRIO e cursos inovadores em Gestão Esportiva para prevenção 
de acidentes, integração, qualidade de vida dos trabalhadores e formação de 
“MULtipLiCADOR eSpORtiVO” p/profissionais de Segurança do Trabalho atuar 
nos eventos precedentes da COPA MUNDIAL EKILIBRIO DE FUTEBOL DOS 
TRABALHADORES E COPA 2014.
Apoio estrutural: 
-CARTÃO EKILIBRIO® -SVTELECOM/TIM-redução de custos para empresa
e brindes (chip TIM)p/associados CARTÃO EKILIBRIO®
-EKILIBRIO  EDITORA E INFORMÁTICA® -micros/impressoras,equipamentos
construção sites web, domímios, INPI e publicações.

Nesta programação da 
Cipassat, promovida 

durante a Expo Proteção, 
por exemplo, ficou 

evidenciada a carência 
dos profissionais da área, 
de como bem aplicar os 
princípios dessa norma. 
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PROMAT
VENCEDORA DO PRÊMIO
TOP OF MIND PELA 8º VEZ
CONSECUTIVA

SEMPRE ALINHANDO TENDÊNCIAS, DESENVOLVENDO O QUE EXISTE DE MELHOR EM TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E PENSANDO NO
MAIS RIGOROSO PADRÃO DE QUALIDADE: O SEU.

* marcas registradas Promat

NITRILON, PREVILON, QUALIPLUS, QUALITEX, PRONIT, 
MULTITATO, POLINIL, PROTEMAX, VINILPLAST, ENTRE OUTRAS...

PROMAT
VENCEDORA DO PRÊMIO
TOP OF MIND PELA 8º VEZ
CONSECUTIVA

HÁ 30 ANOS NO MERCADO, A PROMAT TEM O COMPROMISSO DE OFERECER SEGURANÇA E QUALIDADE 
EM PRODUTOS COMO:  

tsts vão responder por homicídio no estaleiro Aliança

O 
Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro denunciou à Justiça, pelo crime 

de homicídio culposo (sem intenção de ma-
tar), dez administradores e seis funcionários 
do Estaleiro Aliança. A denúncia, assinada pelo 
Promotor de Justiça, Cláudio Calo Sousa, titular 
da 4ª Promotoria de Investigação Penal da 2ª 
Central de Inquéritos, descreve 14 falhas que 
concorreram para a morte do prático encana-
dor Victor Rodrigues da Rosa, de 23 anos, no 
dia 14 de dezembro de 2009.

A vítima morreu após sofrer traumatismo cra-
niano quando realizava uma atividade de alto 
risco com emprego de gás nitrogênio pressuri-
zado. O texto da denúncia narra que durante o 
procedimento, no interior de um navio em cons-
trução, a abraçadeira metálica de fixação da 
mangueira flexível se rompeu, sendo arremes-
sada com violência em direção à sua cabeça.

Figuram como denunciados pelo MPRJ os 
responsáveis pelo Estaleiro integrantes dos 
órgãos da administração, além de dois técni-
cos de segurança do trabalho, um engenheiro 
de segurança do trabalho, um técnico naval, 

um contramestre de instrumentação e um 
meio oficial de encanador. 

A denúncia frisa que Victor era jovem e inexperien-
te, com apenas cinco meses de admissão, e estava 
executando função diversa da que fora contratado 
para exercer, sem qualquer treinamento. Também 
menciona a ausência de ordens de serviço no 
local, esclarecendo os riscos, de Equipamento de 
Proteção Coletiva (EPC), de Permissão Especial 
de Trabalho (PT) e de Análise Preliminar de Riscos 
(APR). Além disso, segundo o Promotor, o capacete 
tinha resistência insuficiente e, entre outras falhas, 
o posto de trabalho era ergonomicamente inade-
quado, assim como o magote utilizado. “Diante 
das inúmeras falhas, que demonstram elevado 
nível de negligência e descaso com as normas 
de segurança do trabalho, o MTE inspecionou o 
Estaleiro Aliança dias após o grave acidente. A 
Superintendência Regional do Trabalho e Empre-
go em Niterói lavrou diversos autos de infração, 
chegando, inclusive a lavrar termo de interdição, 
interrompendo as atividades”, diz Sousa.

Para o MPRJ, houve violação ao princípio cons-
titucional da dignidade do trabalho humano. 

Apesar das falhas, o Estaleiro Aliança recusou-
-se a assinar um Termo de Ajustamento de Con-
duta (TAC) com o Ministério Público do Trabalho 
para sanar os problemas, o que, para o MPRJ, 
demonstra, inclusive, “a falta de comprometi-
mento com a segurança do trabalho”.

A denúncia foi baseada no laudo pericial do 
Instituto de Criminalística Carlos Éboli, na 
fiscalização do Ministério do Trabalho e em 
depoimentos de testemunhas e funcionários, 
além das próprias versões da maioria dos de-
nunciados ouvidos. A pena para o crime de 
homicídio culposo, com a agravante de ter 
sido causado por inobservância de regra téc-
nica de profissão, varia de um ano e quatro 
meses a quatro anos de prisão.

Para que sejam adotadas outras providências, 
inclusive preventivas, o MPRJ encaminhou có-
pias da denúncia à Advocacia-Geral da União 
(AGU) e ao MP do Trabalho, até porque, de 
acordo com o Promotor, a morte do funcionário 
Victor não foi um caso isolado, já tendo ocorrido 
outras no Estaleiro Aliança . 

Fonte: Ministério Público -RJ
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te 10ª conferência municipal de Produção  
                     mais limpa e mudanças climáticas

F oi realizada no dia 24 de agosto 
de 2011, no Memorial da Amé-

rica Latina, em São Paulo, SP, a 10ª 
Conferência de Produção Mais Limpa 
e Mudanças Climáticas da Cidade de 
São Paulo. O evento, que teve como 
mote este ano a Pegada de Carbono, 
contou com mais de três mil partici-
pantes, entre representantes do po-
der público, empresários, estudantes 

e cidadãos interessados em discutir propostas 
que beneficiem o meio ambiente na cidade de 
São Paulo.

Todos ressaltaram a importância do evento 
a partir do pioneirismo do vereador Gilberto 
Natalini em levantar a bandeira da qualidade 
ambiental e o papel de São Paulo como cidade 
de vanguarda em prol de ações proativas para 
mitigar os efeitos nocivos das mudanças do cli-
ma e seu exemplo para outras cidades do país.

O evento contou com a participação do jornalis-
ta e ex-deputado federal Fernando Gabeira, que 

há mais de 30 anos 
batalha pelas causas 
do meio ambiente. 
Gabeira foi escolhi-
do para ministrar a 
palestra magna do 
evento, abordando 
temas como desen-
volvimento sustentá-
vel e apresentando 
novas ideias e proje-
tos para a cidade.

O primeiro resultado da 
10ª Conferência de Pro-
dução Mais Limpa foi anunciado no próprio 
evento. Foi estabelecido um convênio da Pre-
feitura com a Abrelpe - Associação Brasileira 
de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 
Especiais, para a coleta de lixo eletrônico. Além 
disso, a Carta de Compromisso assinada pela co-
missão organizadora estabeleceu uma série de 
parâmetros a serem seguidos no futuro, visando 
à continuidade dos trabalhos. O destaque é a 

elaboração de um Plano Municipal de Resíduos 
que priorize a redução e a reciclagem. O plano 
deve contemplar diversos itens, como destinação 
do lixo eletrônico, o descarte dos medicamentos 
em desuso, o reaproveitamento do entulho e a 
coleta de óleo de cozinha usado.  

Mais de três mil 
pessoas participaram 

do evento, que 
serviu de palco para 
a assinatura de uma 
carta compromisso 

para a elaboração de 
um Plano Municipal 

de Resíduos






