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Marcos Antonio Ribeiro
Presidente do SINTESP

N 
o dia a dia do desenvolvimento 
de nossas atividades, alguns 
profissionais correm o risco de 

ficarem tão preocupados com valores 
que não conseguem enxergar os núme-
ros, e pior é quando, de tão preocupados 
com os números, se esquecem dos seus 
valores. Para o profissional de Segurança 
e Saúde do Trabalho alcançar o sucesso 
é preciso que tenha atenção quanto às 
necessidades de mercado.

A importância do domínio de idiomas, 
não somente das línguas estrangeiras, 
mas, também, da própria, é fundamen-
tal para a elaboração de relatórios e pa-
receres técnicos, bem como é importan-
te ter conhecimentos de informática (ao 
menos básicos), o que não é nenhuma 
novidade e, hoje, praticamente, é im-
possível realizar a atividade sem estas 
ferramentas.

Algumas características não mais tem 
espaço no competitivo mercado de 
trabalho. Fazer suas tarefas sem se im-
portar sobre como estão indo as tarefas 
dos demaispossui o perfil do profissio-
nal egoísta e individualista, cumprir o 
seu papel independente do que está 
acontecendo na empresa é algo des-
necessário. É preciso compreender não 

somente a sua tarefa, mas os produtos 
e serviços da empresa como um todo, 
preocupando-se como cada parte rela-
ciona-se com as demais, além de que 
possuir aptidão para trabalho em equi-
pe é um diferencial de grande valor.

Possuir perfil questionador, não mais 
aceitar as coisas simplesmente “como 
elas são”, querer compreender o porquê 
de serem daquela forma e, assim sendo, 
encontrar formas de contribuir com o 
desenvolvimento do processo, junto 
a uma boa eloquência, capacidade de 
retórica, de expressar-se bem diante de 
outras pessoas, de convencer por meio 
da palavra, são características que nem 
todos cultivam em seu dia a dia. Todos 
os profissionais necessitam de uma for-
ma ou de outra, comunicar-se e expres-
sar ideias em algum momento de suas 
atividades à outra pessoa.

Assim, demonstrar capacidade em man-
ter um ambiente estimulador, ponto 
importante para o trabalho em equipe 
e favorável para que ocorram tempes-
tades de ideias pelo ambiente estimu-
lador, todos ficam felizes, sentem-se à 
vontade para discutirem, cooperarem, 
a comunicação flui e o conhecimento 
consegue circular melhor.

Possuir temperamento estável, pois a 
empresa precisa contar com que, em 
momentos de tensão e stress, como 
os que ocorrem em negociações de 
novos serviços, procedimentos ou em 
processos de desenvolvimento de cer-
tos produtos, e rotinas de trabalho, que 
esse profissional terá equilíbrio de suas 
emoções. Não saber lidar positivamen-
te com as emoções pode ser o que o 
separa de uma promoção e um salário 
melhor.

Proatividade, isto é, a capacidade que 
um indivíduo possui de ter alguma ini-
ciativa, de tomar alguma decisão me-
diante os fatos sem a necessidade de 
intervenção de terceiros. A agilidade 
para tomada de decisões, hoje é mui-
to procurada nos profissionais, pois faz 
parte do dia a dia do profissional de Se-
gurança e Saúde do Trabalho.

O profissional de sucesso sabe que não 
deve esperar a empresa para o “tra-
çado” de seu plano de carreiras e que 
deve ser o responsável pelo seu próprio 
desenvolvimento analisando com clare-
za as situações-problema, elaborando 
planejamentos estratégicos, entenden-
do os meandros do marketing profissio-
nal, estudando gestão de negócios. 
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N 
o dia 28 de setembro de 
2011, a Regional do SIN-

TESP Ribeirão Preto realizou, 
em parceria com a empresa Di-
gitador e a UNAERP - Universi-
dade de Ribeirão Preto, o even-
to sobre Ergonomia, no qual 
participaram 90 profissionais 
oriundos de cidades como São 
José do Rio Preto, Catanduva, 

Uberaba e Iturama, ambas em Minas Gerais, 
na divisa com Mato Grosso do Sul e Goiás.

Segundo Evaldir Jesus de Moraes, vice-
-presidente da Regional Ribeirão Preto, os 

assuntos abordados contemplaram a grande 
quantidade de afastamento e absenteísmo 
no trabalho causado pelas dores lombares, 
além da LER/DORT, que ocasionam lesões aos 
trabalhadores em geral, devido aos trabalhos 
repetitivos. Para ele, o tema Ergonomia hoje 
é muito comentado, principalmente, quanto 
aos afastamentos dos ambientes de trabalho, 
posturas incorretas, hábitos, vícios adquiridos 
nas atividades laborais e com consequencias 
graves aos trabalhadores lesionados. 

“Creio que o tema Ergonomia nas empresas 
e nos ambientes de trabalho tenderá a crescer 
face aos custos que as empresas terão com 

os afastamentos no ambiente de trabalho. As 
empresas deverão adequar seus ambientes, in-
clusive o mobiliário interno, dando, assim, mais 
conforto aos seus colaboradores. Àquelas em-
presas que já fizeram esse investimento estão 
comemorando o resultado e capitalizando esse 
investimento como lucro e um trabalho saudá-
vel”, avaliou Evaldir, ressaltando que o pales-
trante convidado conta com larga experiência 
e competência na área e fez uma excelente 
apresentação sobre o tema.

Evaldir contou, ainda, que a iniciativa surgiu 
da necessidade de atender uma pesquisa fei-
ta pela Regional em julho deste ano. E a Ergo-
nomia estava em terceiro lugar nas sugestões 
sobre palestras e eventos. “E, também por ini-
ciativa da companheira Selma, de Guarulhos 
que nos recomendou a palestra”, citou. 

Desta forma, o vice-presidente observou que o 
evento atingiu as expectativas dos participan-
tes, uma vez que muitos dos 90 participantes 
vieram de mais de 400, 300, 200 km distan-
tes de Ribeirao Preto, bem como das cidades 
mais próximas, em plena quarta-feira. “Com 
isso prospectamos a grande carência dos pro-
fissionais por palestras, cursos, eventos aqui 
no interior. Temos que desmitificar essa cultu-
ra que tudo acontece somente em São Paulo/
Capital”, salientou Evaldir. “Temos condições, 
sim, de trazer grandes eventos para o interior, 
não somente em Ribeirão Preto, mas também 
em outras regiões, como Bauru, Campinas, 
Marília, Piracicaba, etc. Temos que trabalhar 
duro. Com um trabalho sério, com bons te-
mas há público interessado e todos tendem 
a ganhar: o profissional em conhecimentos; 
e o SINTESP aumentando, ampliando o seu 
quadro associativo”, especificou. 
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o regional sinTesP ribeirão Preto 
   realizou evento sobre ergonomia

a luTa conTinua em guarulhos!

N o dia 15 de setembro de 2011, a vi-
ce-presidente do SINTESP Regional 

Guarulhos, Selma Rossana, e os diretores 
do Stap, Jair, Ricardo e Carlos, reuniram-se 
com Técnicos de Segurança do Trabalho da 
Prefeitura Municipal de Guarulhos, para 
definir o conteúdo de documento reivindi-
catório que será encaminhado à Secretaria 
de Administração e ao prefeito Almeida. “A 
reinvindicação dos nove Técnicos de Segu-
rança é justa e já caminha para mais de 
dez anos”, comentou Selma. 

Os mesmos solicitam equiparação ao 
piso salarial da categoria  e  melhorias 
nas condições de trabalho, pois a Prefei-
tura de Guarulhos já conta com cerca de 
600 acidentes de trabalho somente em 
2011. Após a reunião no Sesmet, foi pro-
tocolado oficio na CPN pedindo que uma 
reunião extraordinária possa ser agendada 
com urgência, para tratar das reivindica-

ções da categoria. Também foi solicitada 
a formação da Subcomissão de Higiene, 
Saúde e Segurança do Trabalhador, cujos 
trabalhos devem ter data para finalização 
até outubro do corrente ano. 

Em continuação à essa campanha, no dia 
15 de setembro, a mesma equipe compa-
receu ao Escritório do deputado Alencar, so-
licitando apoio. Nesta oportunidade, a Re-
gional SINTESP de Guarulhos contou com 
a participação dos Sindicatos apoiadores à 
causa, o dos Metalúrgicos, com a presença 
do diretor Elenildo Queiros; e dos Quími-
cos, com a presença do Nelson Agostinho, 
o Nelsão; do vereador em exercício, Jonas 
Dias; assim como Armando Henrique e Sel-
ma Rossana, do SINTESP; e Jair, presidente 
do Stap. “Os senhores Eduardo e Ary, repre-
sentaram os Técnicos de Segurança da Pre-
feitura e o deputado confirmou apoio junto 
ao Prefeito Almeida”, informou Selma. 

Confira a agenda dos próximos eventos 
da Regional Ribeirão Preto

26/10/2011 - Evento sobre a NR 32;

28/10/2011 - Evento - Proteção Respiratória  
e a nova legislação;

05/11/2011 - Movimentação de Mercadorias 
e Cargas;

18/11/2011 - Evento Regional em Segurança 
e Saúde no Trabalho, setor Construção Civil.  
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A Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários da Cidade de Guarulhos, re-

alizou no dia 20 de agosto de 2011, no Teatro 
da UNIFESP (Adamastor Pimentas), em Guaru-
lhos, SP, o III Encontro Internacional de Bombei-
ros Civis, Voluntários e Equipes de Emergências. 
O evento contou com importantes nomes das 
áreas de Segurança Contra Incêndio, Segurança 
do Trabalho e renomados profissionais da área 
de emergências. Na oportunidade também foi 
promovido o XV aniversario do Corpo de Bom-
beiros Voluntários da Cidade de Guarulhos

Durante a programação do evento, houve pa-
lestras, entre elas a do diretor do SINTESP, Luiz 
Brito Porfírio, que abordou o tema “A Interface 
do Bombeiro Civil e a Segurança do Trabalho”. 
Porfírio, que contou com o apoio do SINTESP e 
do SAMU Ferraz de Vasconcelos para realizar a 
sua palestra, destacou a importância do traba-
lho em conjunto entre os profissionais técnicos 
de segurança e os bombeiros, pois o objetivo 
é trabalhar para promover a prevenção de aci-
dentes do trabalho. “Mostrei que é importante 

esse trabalho em parceria, pois a prevenção 
deve ser o principal foco de todos os envolvidos 
no ambiente de trabalho”, informou.

Além disso, na oportunidade foi realizado 
um mini curso sobre Psicologia em Desastres 
o que ampliou e fomentou a formação dos 
profissionais presentes e a integração com a 
comunidade.

Iniciado em 2008, 
a terceira edição 
do evento superou 
expectativas, pois 
além de contar com 
Bombeiros de seis 
estados brasileiros, 
diversas autorida-
des civis e militares, 
também foi palco 
para prestar home-
nagens aos bom-
beiros, parceiros e 
autoridades, ofere-

cendo assim, uma ampla e rara oportuni-
dade de mobilização, intercâmbio e diálogo 
multi-interdisciplinar entre as diferentes áre-
as que estiveram presentes ao evento.

Representando o SINTESP também estive-
ram presentes o presidente Marcos Antonio 
Ribeiro e os diretores Rogério de Jesus San-
tos e Luiz Crisphim. 

C om a participação de 87 colegas  pre-
vencionistas, a Regional SINTESP Vale 

do Paraíba, realizou no dia 24 de setembro de 
2011, na unidade do SENAC em São José dos 
Campos, SP, o Seminário Especial NR 33 com 
ênfase em “Procedimentos de Segurança para 
Liberação de Serviços de Limpeza e Manuten-
ção em Reservatórios de Água”, cuja palestra 
foi proferida pelo Carlos Alberto Franco, o Car-
lão, da empresa HSE.

Com a palavra inicial, o representante do SE-
NAC, Rubens Imuramoto, agradeceu a presença 
de todos e expressou que as dependências do 
SENAC estão à disposição dos presentes, bem 
como comentou que ficou impressionado com o 
número de participantes,  o que demonstra o in-
teresse dessa classe nos temas em prol da SST.

O vice-presidente da Regional SINTESP Vale do 
Paraíba, Jacy Pitta, agradeceu a presença de 
todos e solicitou que aproveitassem o momen-
to para explorar o conhecimento do palestran-

te, uma vez que o 
mesmo tinha como 
objetivo contribuir 
para o conhecimen-
to profissional dos 
presentes.

Pitta destacou que 
o seminário alcan-
çou grande sucesso, 
principalmente, pela 
situação de carência que a região tem em 
oferecer encontros desse tipo para os profis-
sionais prevencionistas. “Estamos buscando 
fazer mais eventos visando atender essa de-
manda”, explicou. Pitta, inclusive, aproveitou 
a ocasião do seminário para informar que, no 
mês de novembro próximo, haverá o curso 
“Espaço Confinado para Supervisores”.

Com a palavra, o presidente do SINTESP, Mar-
cos Antonio Ribeiro, demonstrou preocupação 
pelos colegas da área prevencionista que não 

se atualizam e realizam assessoria sem o devi-
do conhecimento, uma vez que desta forma, 
eles somente fornecem ‘papel’, mas não fazem 
a prevenção de fato, o que, sem dúvida, vem a 
penalizar o trabalhador e o empregador.

Pitta informou que a taxa de inscrição cobrada fo-
ram dois quilos de alimentos não perecíveis, sendo 
arrecadados, aproximadamente, 140 quilos, que 
foram doados à entidade sem fins lucrativos situ-
ada na cidade de Caçapava “Há uma esperança 
em Jesus”, que cuida de dependentes químicos.  

sinTesP marcou presença no iii encontro 
internacional dos bombeiros em guarulhos 

regional sinTesP vale do Paraíba  
  promoveu seminário sobre a nr 33

Da esquerda para a direita: Pitta, Marcos Ribeiro e Imuramoto 
ressaltaram a importância do encontro para atender a demanda 
dos profissionais prevencionistas da região
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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 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

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)  
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 

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 soma esforços para 
        consolidar a Política nacional de  
segurança e saúde do Trabalho

urante a Expo Proteção, reali-
zada nos dia 8, 9 e 10 de agos-
to de 2011, em São Paulo, SP, o 
SINTESP deu início a uma ação 
exclusivamente com o objetivo 
de captar assinaturas em prol 

da regulamentação da Política Nacional de 
Segurança e Saúde do Trabalho. A ação ga-
nhou corpo e no dia 15 de setembro, con-
tinuando a captação de assinaturas, o SIN-
TESP encabeçou um ato em prol da política 
no centro da cidade de São Paulo. Marcos 
Ribeiro, presidente do SINTESP informou que 
a entidade vai fazer disso sua principal ban-
deira de luta daqui pra frente. A intenção é 
encaminhar um abaixo assinado com, apro-
ximadamente, 50 mil assinaturas, às mãos 
da presidente Dilma Roussef e, com isso, pos-
sibilitar que a presidente regulamente a Polí-
tica Nacional de SST e atenda a expectativas 
de alcançarmos mais avanços na melhoria de 
qualidade de vida nos ambientes de trabalho 
em todo o país.

Pode-se dizer que os esforços para a cons-
trução de uma Política Nacional de SST já 
somam quase 40 anos, Neste período todo o 
que existe de fato são ferramentas ou inicia-
tivas de Estado e Governos para atender al-
gumas emergências no momento em termos 
de doenças e acidentes do trabalho, mas de 
forma desconectada.

Ao longo do tempo, essas ações demons-
traram que deram bom resultados, porém 
ainda muito tímidas, não há uma direção 
integrada de ações e isso reflete em pouco 

resultado ou não tem 
mecanismos para ava-
liar o tamanho da pro-
blemática que são os 
acidentes e doenças 
do trabalho. Segundo 
Armando Henrique, di-
retor do SINTESP, essa 
situação indefinida 
causa muita confusão, 
até mesmo sobreposi-
ção de ações e, muitas 
vezes, de decisões sem 
a mínima eficiência. 
Esse cenário indica 
que é necessário que 
haja uma política de 
Estado que dê princí-
pios para que as áreas 
saibam como focar as 
questões da segurança e saúde do trabalho, 
com base em uma política regulamentada e 
que oriente todos os envolvidos.

Portanto, Armando conta que, com base nessa 
necessidade, foi construída, pela primeira vez, 
dentro do escopo do tripartismo, a Política 
Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho, 
de forma integrada com três ministérios: o do 
Trabalho e Emprego, da Saúde e da Previdên-
cia. E, conforme Armando, como se trata de 
princípios, o texto foi construído até de forma 
rápida, pois não entra em pontos polêmicos 
que possam criar divergências pelo lado pa-
tronal ou dos trabalhadores. “Esse texto não é 
o melhor que gostaríamos que fosse, mas foi o 
possível e é muito razoável e interessante, pri-
meiro porque universaliza o tema ‘segurança e 
saúde do trabalho’, pois é um absurdo que até 
hoje a segurança e saúde do trabalho só te-
nha legislação para a parte dos trabalhadores 
formais, o que significa que nem metade dos 
trabalhadores são cobertos pela legislação 
atual. Então, a política universaliza e remete 
às iniciativas, inclusive, para o poder público, e 
envolve o movimento sindical, os trabalhado-
res, o sindicato patronal e o governo”.

A iniciativa tripartite que deu início à cons-
trução da Política Nacional de SST já com-

pletou quatro anos e o 
texto está concluído há 
dois anos. Após a con-
clusão do texto, Arman-
do conta que foi realiza-
da toda uma articulação 
do Grupo Tripartite e dos 
Ministérios envolvidos 
para que o Governo Lula 
assinasse, via decreto, 
a política, mas isso não 
aconteceu. Já no Gover-
no Dilma, também foi 
feita uma gestão para 
que ela assinasse esse 
decreto no dia 28 de 
abril de 2010, mas a 
presidente acabou não 
assinando.

Com esse histórico dá-se a impressão que 
tanto o ex-presidente Lula quanto a presi-
dente Dilma sequer sabem da existência des-
sa política, mas Armando comenta que este 
é caso típico em que deparamos com histó-
ricos que vivemos, mas não percebemos. Um 
exemplo é que leis e normas são frutos de 
uma realidade e vontade social momentâ-
nea. “Juntando a vontade com a realidade 
social é que faz com que leis e normas se-
jam adotadas e implantadas com sucesso, 
mas se a realidade não demanda e a von-
tade social não expressa essa necessidade, 
é lógico que a lei vai ser letra morta, como 
existem milhares pelo país. Desta forma, essa 
questão da segurança e saúde do trabalho é 
uma necessidade social, mas, de certo modo, 
existe uma grande paralisia de mobilização, 
uma vez que não temos competência para 
mobilizar a sociedade para essa questão, ou 
seja, todo mundo sabe que o assunto é bom, 
é importante para todos, mas não desen-
volvemos ainda a competência para que os 
interessados participem como atores e não 
somente como coadjuvantes”, ilustrou.

Armando observa também que vários percal-
ços podem ter adiado a assinatura da lei. “O 
fato é que o Lula não assinou a presidente 
Dilma também não, e o documento conti-
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Além da campanha de 
captação de assinaturas 

em prol da Política 
Nacional de SST, todo o 15 

de cada mês, o SINTESP 
irá realizar protestos até a 
assinatura do decreto ser 

concluída

Todeschini, da Previdência Social: “A 
política busca centrar o conjunto de 
políticas no campo da SST visando, 
em primeiro lugar, o fortalecimento 
da cultura da  prevenção”
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nua engavetado na Casa Civil, no setor de 
competência do cerimonial da presidente 
Dilma”, comenta Armando.

Diante desse estágio atual, Armando afirma 
que se não houver um movimento social mais 
apurado, através de centrais sindicais, movi-
mentos de rua, entre outras ações, esse proje-
to não vai ser assinado. Daí a importância do 
SINTESP, como sindicato dos Técnicos de Se-
gurança do Trabalho, estar envolvido com essa 
ação focada em prol da política nacional de 
SST. “Nosso envolvimento se dá de duas for-
mas: primeiro porque somos um sindicato de 
prevencionistas, sabemos a importância disso; 
e segundo porque construímos esse texto re-
presentando a Força Sindical, então temos du-
plo compromisso de fazer com que a política 
vigore. Por isso, assumimos o compromisso de 
sair às ruas para defender a regulamentação 
desse projeto, pois entendemos que só vamos 
alcançar resultado se fizemos ações de forma 
integrada e participativa com todos os atores 
da sociedade”, informa.

A política nacional de SST vai trazer, princi-
palmente, sustentação para a consolidação 
de segurança e saúde do trabalho no Brasil. 
“A política será a nossa ‘constituição federal’ 
da segurança e saúde do trabalho e precisa-
mos dos seus princípios para poder seguir um 
direcionamento das ações”, avalia Armando. 
Outro aspecto em sua opinião é que ela visa 
também acabar com a ideia de que seguran-
ça do trabalho é só questão dos Ministérios 
do Trabalho, da Previdência ou da Saúde. 
“Segurança e Saúde do Trabalho é questão 
de Estado, tem que ser incorporado por to-
dos os segmentos de governo, empresarial e 
de trabalhadores e algumas NRs que são su-
bordinadas à rigor ao Ministério do Trabalho, 
os demais outros ministérios não se sentem 
na obrigação de cumprir e respeitar, cumprir 
e fazer cumprir, e isso faz com que muitos 
setores de relações de trabalho fiquem fora, 
como é o caso dos estatutários, entre outras 
categorias de trabalhadores que não estão 
contemplados no arcabouço das NRs. A Po-
lítica Nacional de SST vai dar um direcio-
namento geral para o país todo e nada do 
que já existe deixa de vigorar e, sim, pelo 
contrário, passa a ser mais fortalecido. Os 
princípios da política vão nortear essas 
leis existentes, como se fossem comple-
mentares”, disse. Armando afirma que a 
política não tem um caráter engessador, 
mas, sim, de dar subsídio até mesmo 

jurídico, para ajudar na 
questão da Segurança e 
Saúde do Trabalho.

Para Marcos Ribeiro, o 
Brasil não pode mais 
conviver com essa ma-
zela nacional que são 
três mil mortes por ano 
em decorrência dos 
acidentes do trabalho 
e 700 mil acidentes do 
trabalho. “Isso causa 
uma sangria absurda 
nos cofres do governo 
e da sociedade. Sendo 
assim, um fato concreto 
de que o governo brasi-
leiro quer realmente fa-
zer uma ação que resol-
va esse problema é assinando essa política”, 
recomenda.

O direcionamento do SINTESP, ao lançar a 
campanha de captação das assinaturas, é 
mandar por lotes para a presidente da Repú-
blica e os três ministros envolvidos. “Quere-
mos arregimentar um volume de 50 mil as-
sinaturas através dos nossos eventos, ações 
com outros parceiros, além de que o nosso 
projeto é em todo o dia 15 de cada mês seja 
dia de protesto, manifestação em prol da as-
sinatura desse decreto até ele ser concluído, 
e, além isso, estamos articulando, através da 
Força Sindical, para que ela, junto com as de-
mais centrais sindicais, implemente ações 

próprias para 

convencer a presidente 
Dilma a assinar a lei”, 
exemplifica Marcos.

Remígio Todeschini, 
diretor do Departa-
mento de Políticas de 
Saúde e Segurança 
Ocupacional do Mi-
nistério da Previdência 
Social, confirma que 
a Política Nacional de 
Segurança e Saúde no 
Trabalho, quanto às re-
gras gerais foi definida 
por uma negociação e 
consulta entre os três 
Ministérios: Saúde, 
Trabalho e Previdência, 
Centrais Sindicais e re-

presentações empresariais. Para ele, a impor-
tância dela é que busca centrar o conjunto 
de políticas no campo de Segurança e Saúde 
do Trabalhador visando, em primeiro lugar, o 
fortalecimento da cultura da prevenção. “A 
Política deverá buscar uma integração maior 
de ações entre Previdência, Saúde e Trabalho 
buscando a harmonização de normas nesta 
matéria. Fortalece o diálogo social, a perma-
nente ação formativa e educativa nesta área. 
Visa buscar a integração de informações 
entre os órgãos de governo para que haja 
uma atuação mais rápida para coibir a aci-
dentalidade. Também aponta a necessidade 
de estudos e pesquisas mais aprofundados 
nesta área, além de buscar a universalização 
das ações”, completa. 

A intenção do SINTESP é encaminhar um abaixo assinado com, 
aproximadamente, 50 mil assinaturas, às mãos da presidente 
Dilma Roussef, em Brasília, visando a regulamentação da Política 
Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho

Armando: “A Política Nacional de SST 
vai dar um direcionamento geral para 
o país todo e nada do que já existe 
deixa de vigorar e, sim, pelo contrá-
rio, passa a ser mais fortalecido”
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sinTesP conquistou novamente o Prêmio marca brasil

P autada numa gestão de Ética, Com-
petência e Dignidade e na busca de 

ser sempre um Sindicato de Resultado, pelo 
quinto ano consecutivo, o SINTESP foi laure-
ado com um dos maiores prêmios que uma 
marca pode ser agraciada no país: o Prêmio 
Marca Brasil 2011, concedido pelos leitores 
da Revista Cipa. A cerimônia de entrega foi 
realizada no dia 13 de setembro de 2011, em 
São Paulo, SP. 

Para Marcos Antonio Ribeiro, presidente do 
SINTESP, o fato de serem lembrados entre as 
mais de 200 instituições prevencionistas do 
país, por mais uma vez, foi um momento im-

par para toda diretoria do SINTESP. “Receber 
um prêmio desta magnitude é, sem dúvida 
alguma, muito importante e motivo de orgu-
lho para a Entidade e para toda a categoria 
dos Técnicos de Segurança do Trabalho, prin-
cipalmente por termos sido agraciados com 
este Prêmio Marca Brasil pelo quinto ano 
consecutivo”, ressaltou.

Além disso, Marcos considera que serem lem-
brados pelos eleitores desta tão conceituada 
revista, traz ainda muito mais responsabi-
lidades ao SINTESP. “Por isso, teremos que 
continuar trabalhando de forma efetiva para 
permanecermos com o apoio dos votos des-

ses nossos frequentes eleito-
res”, declarou.  

Desta forma o SINTESP 
agradece a confiança 
de seus parceiros e, 
principalmente, o 
apoio dos Técni-
cos de Segurança 
do Trabalho e, 
em especial, dos 
associados, que 
possuem todos 
os méritos nesta 
conquista. 
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sábado de capacitação Permanente atinge sua 10ª edição e destacou 
a importância da segurança no trabalho na prestação de serviços

O SINTESP realizou, em sua sede, no 
centro de São Paulo, na manhã de 27 

de agosto de 2011, o 10° Sábado de Capaci-
tação Permanente com o objetivo de propor-
cionar um dia diferenciado, trazendo temas 
atualizados para serem compartilhados com 
os Técnicos de Segurança do Trabalho, alunos 
e demais prevencionistas. Na oportunidade 
foi convidado o palestrante José Francis-
co Canno Santos, Técnico de Segurança do 
Trabalho do Diretor Grupo Nord Ambiental, 
que abordou o tema “O TST Articulando o 
Relacionamento da Segurança e Medicina do 
Trabalho, Frente às Alterações da Legislação, 
Documento e Processos Junto a Cetesb”.

José Francisco, observou que o SINTESP, 
deu-lhe a oportunidade de mostrar também 
que a falta de segurança influi na qualida-
de e preço do produto ou serviço, compro-
metendo a competitividade dos serviços da 
empresa. O resultado direto da falta de com-
petitividade causa fortes dores no bolso do 
trabalhador, reduzindo as oportunidades de 
melhores cargos, salários e benefícios. Além 
de comprometer a saúde e a vida, sua e dos 
que o cercam, bem como a falta de seguran-
ça compromete sua carreira.

Conforme a diretora Mirdes Oliveira, o Sába-
do de Capacitação Permanente entrou em 

uma nova etapa, agora pensando no social, 
que já a partir desta edição será feita a arre-
cadação junto aos participantes de gêneros 
de primeira necessidade, informando que 
neste sábado foram arrecadados 50 quilos 
de alimentos.

Segundo o diretor Paulino Gama, ações 
desse tipo são muito importantes, porque 
auxiliam as instituições que necessitam. 
“Além disso, despertam o caráter cívico nas 
pessoas e, principalmente, nos participantes 
que de uma forma ou de outra estão direta-
mente inseridos neste projeto com a doação 
destes gêneros de primeira necessidade às 
instituições”, disse.

Rogério, por sua vez, comenta que na socio-
logia, ação social refere-se a qualquer ação 
que leva em conta ações ou reações de ou-
tros indivíduos, sendo assim, para o Técnico 
de Segurança do Trabalho, que já tem na 
sua vida laboral a ação social efetivamente, 
quando no desenvolvimento do seu papel 
ultrapassa as simples relações do trabalho, 
uma vez que o objetivo da sua atividade é a 
preservação da vida e promoção da saúde, 
ou seja, proporcionar benefícios para toda 
a sociedade. “Atrelado a esse objetivo está 
a proposta do SINTESP de ser um Sindica-
to de Resultados e este termo, certamente, 

veio impulsionar as nossas ações para que 
possamos fazer um trabalho bem feito. Por-
tanto, de agora em diante estamos colocan-
do em prática o nosso plano de ‘agir local 
para atingir o global’. E quero deixar regis-
trado que tudo que o SINTESP se propõe a 
fazer em prol da categoria de resultado não 
é atoa que atende ao ‘slogan’ desta nova 
gestão 2011/2015 que é ‘Sindicato de Re-
sultados’, e como não deveria ser diferente, 
para ser um Sindicato de Resultados cada 
um tem que cumprir com o seu papel e 
trabalhar focado no associado para que o 
SINTESP seja efetivamente eficiente para os 
Técnicos de Segurança do Trabalho em São 
Paulo”, declarou o diretor Rogério. 

O palestrante José Francisco mostrou que a 
falta de segurança influi na qualidade e preço 
do produto ou serviço, comprometendo a 
competitividade dos serviços da empresa
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salvador sediou reunião do cPn nr 18

O Comitê Permanente Regional Sobre 
Condições e Meio Ambiente de Tra-

balho na Indústria da Construção (CPN) 
realizou sua reunião nacional na sede do 
Sinduscon-BA, em Salvador, nos dias 31/08 
e 1/9 de 2011. Pela bancada dos trabalha-
dores participaram Francisco Aparecido, da 
CUT-SP; Marcos Antonio Ribeiro, presidente 
do SINTESP, que representou a Força Sindi-
cal; José Nivalto, do CTB-BA; Jorge Moraes, 
do CNTI-PR; e Jairo Silva, do CNTI.

Haruo Ishikawa, que representa a bancada 
dos empregadores e é o coordenador do CPN, 
informou em ata que a pauta da reunião de-
bateu questões referentes ao transporte de 
trabalhadores em veículos automotores, cesta 
aérea e cesto acoplado e suspenso, entre ou-
tros assuntos.

Quanto aos elevadores a cabo para transporte 
de passageiros, em decorrência do acidente 
ocorrido em Salvador com a queda de um 
elevador tracionado a cabo para transporte 
de pessoas, ocasionando óbito de nove traba-
lhadores, em agosto de 2011, as bancadas do 
governo e de trabalhadores se manifestaram 

em favor da eliminação dos elevadores tra-
cionados a cabo para transporte de pessoas, 
previstos no item 18.14. Pela bancada dos 
trabalhadores houve a seguinte manifestação:

- A manutenção dos elevadores é muito 
importante.  Indaga-se se há alguma pesquisa 
sobre elevadores em cremalheiras. Há infor-
mações de que há cerca de cinco acidentes no 
mundo, portanto é um elevador seguro. Suge-
re que o relatório técnico de manutenção seja 
mandado para o sindicato dos trabalhadores.

- Eliminar o elevador a cabo para transporte 
de passageiros. Uma alternativa é construir 
elevador no poço definitivo.  A empresa seja 
obrigada a fazer teste e encaminhe o resulta-
do para o sindicato. Não dá para aceitar aca-
bar com elevador de passageiro para prédios 
muito altos. 

- Não dá para eliminar elevador a cabo ime-
diatamente e deixar o trabalhador subir de 
escadas. Isso é retroceder.

- Que o acesso do sindicato seja livre durante 
esse prazo de dois anos enquanto puder utili-
zar o elevador a cabo.

Diante das manifestações gerais dos presen-
tes, ficaram acertadas as seguintes conclusões 
e encaminhamentos:

- Proibição da utilização de elevadores de 
obras tracionados a cabo para transporte de 
passageiros a partir de 10 de maio de 2013 
(Ref. Portaria 224 de 6/MAI/2011, em vigor a 
partir de 10/MAI/2011), exceto em condições 
especiais;

- Ação do CPN junto à ABNT para a revisão/
elaboração de norma técnica para os elevado-
res de obras e, em especial, para as especifica-
ções dos ensaios necessários;

- Início de um Programa de fiscalização dos ele-
vadores de obras em nível nacional, pelo Minis-
tério do Trabalho, a partir do mês de outubro.

- O texto da portaria será elaborado pela ban-
cada do governo e encaminhado às bancadas 
de Trabalhadores e Empregadores para avalia-
ção e retorno.  

O presidente Marcos com os demais 
participantes da reunião
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a Para o profissional Técnico de segurança 

do Trabalho levar sempre no bolso
01. Aprenda de vez por to-
das que você não é o res-
ponsável pela saúde e pelas 
vidas das pessoas que tra-
balham em uma organiza-
ção e, sim, é o responsável 
pela implantação – onde 

for o caso – e a gestão dos processos que 
própria organização tem ou terá para esta 
finalidade sendo ela – a organização - a 
responsável pela segurança e saúde no seu 
local de trabalho.

02. Aprenda que a legislação é algo que está 
muito acima dos interesses apenas das organi-
zações ou das pessoas que nela trabalham e, 
que, na verdade, existe para defender o interes-
se coletivo maior que é o da sociedade como 
um todo e, que, portanto, deve ser tratado 
como equilíbrio e não com tendências.

03. Aprenda que qualquer programa, plano, 
campanha ou algo por mais bonito e bem fei-
to que seja só será útil se for compreendido e 
praticado pelas pessoas e qualquer coisa fora 
disso é dinheiro jogado fora.

04.  Aprenda que questões disciplinares di-
zem respeito a área especifica da organiza-
ção e não ao SESMT e, que, por mais que 
punir faça com que algumas pessoas sintam 
alguma forma de poder, estamos, na verda-
de, atuando na pior esfera do processo da 
prevenção.

05. Aprenda que um boa ideia precisa de uma 
boa apresentação e que assim faz parte da 
vida de um profissional aprender a se expres-
sar corretamente – tanto em forma, conteúdo 

como quantidade – e também usar a lingua-
gem das pessoas a quem deseja apresentar 
algo ou mesmo convencer.

06. Aprenda que normas para serem cumpri-
das precisam de especialistas para interpretá-
-las e transformá-las em formas compreen-
síveis e aplicáveis para as demais pessoas e 
que assim não basta saber ler é preciso saber 
interpretar e usar a técnica para propor e de-
senvolver formas de aplicação.

07. Aprenda que organizações fazem produtos 
e vendem serviços e, que, embora segurança e 
saúde sejam, para nós, o foco principal, para 
as organizações tudo isso é apenas mais uma 
das muitas partes de um negócio. Isso ajudará 
e evitar muitos conflitos.

08. Aprenda que por mais que você admire o 
modelo desta ou daquela organização se quer 
que sua área seja tecnicamente forte deve fa-
zer com que ela esteja baseada em normas le-
gais e técnicas e não nos modelos feitos por al-
guns. Padronização faz uma área ser mais forte 
e reconhecida – além de otimizar recursos.

09. Aprenda que normas e procedimentos 
não devem ser feitos pura e simplesmente para 
isentar pessoas e organizações de responsabi-
lidades, mas, sim, para padronizar ações e mu-
dar cultura.

10.  Aprenda que a vida e a saúde das pesso-
as é algo que não pode ser terceirizado e, que, 
portanto, embora nos caiba o domínio da téc-
nica sobre o assunto prevenção, não nos cabe 
decidir pelas pessoas o que é melhor para elas 
– isso chama-se ética.

11. Aprenda que não 
existe profissional de se-
gurança e saúde do tra-
balho primeiro, segundo 
ou terceiro – todos somos 
profissionais e o respeito 
entre todos não deve ser 
pautado pelo local ou 
condição de trabalho.

12. Aprenda que a CIPA não é o quintal da 
Segurança no Trabalho e, sim, a representa-
ção legitima dos trabalhadores e da organiza-
ção no que diz respeito ao assunto Segurança 
e Saúde no Trabalho.

13. Aprenda que para as organizações interes-
sa o melhor resultado e que assim sendo não 
importa a sua profissão, mas, sim, o que você 
sabe fazer e o quanto de resultado é capaz de 
dar. Troque o título pela utilidade e será reco-
nhecido sem precisar se impor.

14. Aprenda a respeitar todos os profissionais 
da sua área de atuação e aprender com as di-
ferenças e visões distintas levando em conta 
que quem criou a NR 4 tinha uma visão bas-
tante ampla e que faz com que o SESMT seja 
uma área completa e não apenas o resultado 
de uma visão apenas.

15. Aprenda que nenhum trabalhador se aciden-
ta porque resolveu atrapalhar aquela sua velha 
placa de dias sem acidentes ou porque não tinha 
o que fazer naquele dia. Os acidentes são muito 
mais complexos do que a maioria das pessoas 
desejam ver e suas causas, a maioria das vezes, 
estão distantes dos olhos dos que os investigam e 
analisam a partir de velhos preconceitos. 

Cosmo Palasio de 
Moraes Junior 
Diretor Estadual  

SINTESP; coordenador  
Egroup Sesmt e 

Consultor de SST 
www.cpsol.com.br



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
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sinTesP participa de reunião na  
fundacentro na busca de  
intensificação das habituais parcerias

N 
o dia 16 de agosto de 2011, à 
convite do presidente da Fun-

dacentro, Eduardo de Azeredo Cos-
ta, o presidente do SINTESP, Marcos 
Ribeiro, e o diretor Armando Hen-
rique, efetuaram uma reunião, na 
sede da entidade, em São Paulo, na 
qual Azeredo propôs parcerias para 
intensificação das ações em prol da 
segurança e saúde do trabalho.

Na opinião de Azeredo, o SINTESP 
é considerado muito importante 
para o fortalecimento da Fundacen-
tro, na medida em que há muitas 
demandas e projetos de interesse 
comum e o SINTESP, como catego-
ria representante dos Técnicos de 
Segurança do Trabalho, tem um pa-
pel muito importante para a difusão 
das políticas de governo.

Segundo Armando, entre as deman-
das discutidas estavam a eventual 
mudança de sede da Fundacentro 
para Brasília e o apoio tecnológico 
da Fundacentro para o setor pre-
vencionista. “A reunião foi muito 
importante, pois consideramos uma 
questão de honra fortalecer o papel 
e a estrutura dessa instituição, que 
tem um histórico relevante de ser-
viços prestados em benefícios dos 
trabalhadores”, afirmou.

Para Marcos Ribeiro, a reunião re-
presentou para o SINTESP uma óti-
ma oportunidade de aproximação 
e um contato importante para que, 
juntas, as entidades possam de-
senvolver mais ações que somem 
para a melhoria dos ambientes de 
trabalho. 

sinTesP fecha 
convênio com o monte 
castelo eventos 
Uma casa de even-
tos para a reali-
zação de eventos 
corporativos, casa-
mentos, festas de 
debutantes, forma-
turas em um local 
deslumbrante. 

Imagine três caste-
los medievais à sua 
escolha em uma 
área de 46 mil m2. Além do espaço, o Monte Castelo 
oferece a comodidade de encontrar todos os serviços ne-
cessários para o seu evento em um único lugar, buffet, 
fotos, filmagens, som, decoração, iluminação, DJ’s, banda, 
carruagem e muitos outros atrativos a sua disposição. 

Acesse o site www.montecasteloeventos.com.br e faça 
contato com o SINTESP solicitando a sua carta de apre-
sentação com desconto de 10% para sócio em dia e 
seus dependentes.  

Momento da assinatura 
do convênio
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o sucesso de mais uma edição da fimai 

A XIII FIMAI - Feira Internacio-
nal de Meio Ambiente Indus-

trial e Sustentabilidade, que conta 
com o apoio do SINTESP, é conside-
rada o principal ponto de encontro 
dos empresários que atuam em prol 
da sustentabilidade mundial. A feira 
acontece nos dias 8, 9 e 10 de no-
vembro de 2011, no Pavilhão Azul 
do Expo Center Norte e irá reunir 

um público interessado em conhecer e adqui-
rir novas tecnologias, produtos, bens e servi-
ços voltados para o setor ambiental.

A proximidade de mais uma edição bem-su-
cedida da FIMAI demonstra que o mercado 
brasileiro continua sendo o mais oportuno 
para investimentos e novos empreendedores. 
Os números que a 12ª edição da FIMAI apre-
sentou em 2010 e o bom desenvolvimento 
dos preparativos da 13ª edição apontam, 
que, mais uma vez, o evento irá contribuir 
para excelentes negócios e parcerias impor-
tantes entre os expositores e visitantes. 

Com a estimativa de um público de mais 
de 35 mil visitantes, oriundos de diversos 
Estados brasileiros e países, como Esta-
dos Unidos, Itália, Alemanha, Espanha, 
Argentina, entre outros, a feira é uma re-
ferência para quem procura informações 
sobre bens e serviços ambientais, pois irá 
encontrar, reunidos em um só local, os 
melhores e mais proativos prestadores 
de serviços, fabricantes, importadores e 
consultores neste setor. Às vésperas de 
acontecer, a Fimai já conta com cerca 
de 450 expositores, sendo 110 inter-
nacionais representando países como 
Suíça, Espanha, Estados Unidos, Japão, 
Alemanha, Finlândia, França, Reino Uni-
do, China, República Tcheca, Argentina, 
Canadá, entre outros.

Para Julio Tocalino Neto, diretor executivo da 
FIMAI, o crescimento exponencial da FIMAI 
confirma que o Brasil tem conquistado um 
espaço significativo no mercado ambiental 
mundial nos últimos anos, proporcionando 

oportunidades para empresas de diversos 
países, que englobam os quatro setores prin-
cipais neste contexto: Água, Solo, Emissões 
Atmosféricas e Resíduos.

Mais informações:  www.fimai.com.br  

A 13ª edição da FIMAI, que conta com o apoio 
do SINTESP, irá reunir um público interessado 
em conhecer e adquirir bens e serviços no 
mercado ambiental
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r  “Eduardo, o senhor sempre 
tem mandado pra mim, por 
e-mail, algumas vagas na área 
de Técnico de Segurança do 
Trabalho e eu ainda não conse-
gui nada na área, mas tenho fé 
em Deus e com sua ajuda que 
logo irá aparecer alguma vaga 
que possa ser preenchida por 
mim. Eu não tenho experiência 
na área, porém o senhor me deu 
a dica de estar sempre indo em 
obras, então eu estive fazen-
do visitas em algumas obras até 
mesmo passando o dia com uma 

pessoa, que me deu informações sobre o 
dia a dia de um canteiro de obra. Acre-
dito que pra mim já é uma boa carta de 
referência. “Quero lhe falar que se puder 
me passar alguma  vaga de auxiliar de 
segurança que souber fico agradecida. O 
Iran Rodrigues mudou de empresa que 
estava e ele me disse que, logo que estiver 
instalado lá, ele marcará também minha 
visita na obra em que ele se encontra. Eu 
agradeço a Deus por colocar pessoas como 
o senhor e ele, o Iran, em minha vida e 
sei que logo minha oportunidade vai che-

gar, mas fico esperando por alguma vaga 
que possa me indicar. Desde já agradeço”.
Tatiane Borges Ferreira

Resp.: Tatiane, muito agradecido. Eu não me 
lembro se lhe falei, mas eu faço parte da   Di-
retoria do SINTESP -  Sindicato dos Técnicos 
de Segurança do Trabalho, e um dos nossos 
trabalhos é apoiar o Profissional Técnico de 
Segurança em tudo o que ele precisar quanto 
a uma colocação no mercado de trabalho. En-
tre em contato com a nossa sede no fone (11) 
3362-1104, vá lá pessoalmente e procure um 
dos diretores de plantão para melhores esclare-
cimentos sobre o Sindicato, eventos gratuitos 
(Sábado de Capacitação / Palestras Técnicas 
e outros benefícios). Fale em meu nome. Vou 
continuar  repassando para você as vagas, não 
desista, persista sempre.
Eduardo Neves
Diretor SINTESP

“Tenho recebido seus e-mails com os 
cursos, treinamentos e palestras e outras 
informações, mas todos são realizados 
em São Paulo. Será que não daria para 
descentralizar para São José do Rio Preto, 
pois o público-alvo é grande em nossa 

região e também ficaria mais interessante, 
com menos custo em deslocamento e a 
adequação de horários e outras vantagens 
por ser uma cidade de médio porte.”

Resp.: Senhores Vice-Presidentes Regionais, 
este caso é apenas um exemplo, mas rece-
bemos vários, além das ligações deste tipo. 
Gostaria que nos ajudassem a darmos conta 
desta demanda. Para quem não tem ainda 
uma estrutura, que já usa a da sua consultoria, 
informo que o que precisamos é que nos aju-
dem com uma sala, entre 20 e 30 lugares. Para 
quem já tem, seria aproveitar esta estrutura, 
que faremos a divulgação.

Renê Alves Cavalcanti 
Diretor de Desenvolvimento Profissional 

Prezado leitor, este espaço 
é seu. Sua manifestação 

é importante para que 
possamos dar voz às 

sugestões, elogios, críticas, 
outros. Acesse no site do 

SINTESP o link 'Fale Conosco' e 
mande sua mensagem




