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Marcos Antonio Ribeiro - Presidente do SINTESP

E 
m todo final de ano é momen-
to para pararmos e refletirmos em 
tudo o que realizamos durante 

o ano. Recordar, agradecer, sonhar são 
pontos importantes, porém, a criação de 
novas propostas são fundamentais, prin-
cipalmente aquelas que trazem ganhos 
para a categoria dos profissionais Técni-
cos de Segurança do Trabalho. Iniciamos 
este ano de 2011 com a expectativa 
de uma nova diretoria, que, concretizada, 
deu continuidade aos trabalhos da Ges-
tão anterior, sempre pautada nos princí-
pios da Ética, competência e dignidade, 
buscando ser um sindicato de Resultado.

Ao rememorar este ano de 2011, vêm-
me às lembranças de muitas coisas 
boas e poucas, se alguma, ruins. Portanto, 
o balanço preliminar é de que os avanços 
alcançados foram maiores. Começamos 
discutindo nossa convenção coletiva de 
trabalho, que todos os anos tem sido 
uma prioridade para o SINTESP, haja 
visto que a mesma  não se trata de 
direito adquirido, mas, sim, sendo 
necessário negociar anualmente com 
os sindicatos patronais a manutenção 
desta. Também realizamos, em conjunto 
com a Revista Proteção, o maior evento 
prevencionista do ano que foi a Expo 
Proteção, sem dúvida alguma com êxito 
total. Em seguida, graças a grande 

mobilização de nossa categoria, onde 
realizamos um grande abaixo-assinado 
em prol da assinatura da PNSST, que 
foi enviada para da nossa Presidente 
da República e, logo em seguida foi 
assinada a Política Nacional de Segurança 
e Saúde do Trabalho e, por fim, com 
muita coragem nossa categoria em 
Assembleia Geral decidiu se desfiliar 
da Fenatest, entidade que deveria ser 
nossa representante em nível nacional, 
mas que a atual administração não 
o faz, portanto, não fazendo sentido 
permanecer filiado, correndo o risco ainda 
de sermos tachados como coniventes 
com o atual descaso e inoperância.

 Com entusiasmo e alegria, eis que um 
novo ano se apresenta em 2012, com 
suas perspectivas e possibilidades, a ca-
tegoria sonha em buscar, cada vez mais, a 
valorização e reconhecimento desta tão 
nobre profissão no cenário (prevencionis-
ta) nacional. O SINTESP, como sempre, tem 
sido, notadamente, protagonista na Segu-
rança e Saúde do Trabalho e, sendo assim, 
continuaremos nesta direção sem cair no 
dogmatismo; mais sempre aberto a um 
diálogo de ecletismo ecumênico voltado 
aos interesses do profissional Técnico 
de Segurança do Trabalho, da sociedade 
prevencionista e aos trabalhadores das 
diversas categorias preponderantes. Só se 

pode alcançar um grande êxito quando 
nos mantemos fiéis a nós mesmos, assim 
não podemos perder de vista nosso maior 
sonho que é o Conselho de Classe dos 
profissionais Técnicos de Segurança do 
Trabalho, sabendo que o futuro pertence 
àqueles que acreditam na beleza de seus 
sonhos.

Precisamente se faz necessário agradecer 
a confiança e apoio dos nossos profissio-
nais Técnicos de Segurança do Trabalho 
no Estado de São Paulo, pois, sem estes, 
não poderíamos ter, sem dúvida alguma, 
os êxitos até aqui alcançados.

Aos nossos parceiros e anunciantes do 
SINTESP, em nome de toda diretoria, nos-
so muito obrigado, certos de que o impor-
tante de uma caminhada não é o tempo 
percorrido e, sim, aonde nós queremos 
chegar e, assim, tenham certeza de nosso 
compromisso e fidelidade a todos.

Por fim, nossos agradecimentos aos fun-
cionários do SINTESP, que na linha de 
frente no dia a dia, atendem com gracio-
sidade e competência os profissionais e 
associados.

A todos um feliz Natal e um Próspe-
ro Ano Novo... Que a paz reine em nos-
sas vidas!! 
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A cidade de Santos, SP, 
recebeu, no dia 28 de 

outubro de 2011, no audi-
tório do Sintius – Sindicato 
dos Urbanitários de Santos e 
Região, mais de 70 profissio-
nais, entre Técnicos de Segu-
rança do Trabalho, estudantes 
de escolas técnicas da região  
e interessados na área de SST, 

para participarem do Encontro dos Técnicos 
de Segurança do Trabalho de Santos e Re-
gião, promovido pela Regional SINTESP Bai-
xada Santista.

Para Paulo Sérgio Novaes, vice-presidente 
da Regional Baixada Santista do SINTESP, a 
iniciativa foi importante para reunir os TSTs 
para trazê-los para junto do sindicato e in-
formá-los sobre o que está acontecendo no 
mundo das normas, as mudanças do setor 
de SST, sanar dúvidas sobre questões como 
o PCMAT, entre outros.

“A interatividade entre os palestrantes e 
congressistas foi muito boa. Os participan-
tes fizeram várias perguntas e demonstra-
ram que gostaram da proposta do evento”, 
destacou Novaes. 

Na abertura do encontro estavam presen-
tes Carlos Alberto Oliveira Cardoso, dire-
tor do Sintius e Marcos Antonio Ribeiro, 
presidente do SINTESP. A programação do 
Encontro Técnico contou com os temas 
“Movimentação de Cargas”, proferida 
por Alfredo de Fuccio Neto, empresário da 

Movipar, formado 
em Comunicação 
Social; “O que o 
TST pode e não 
pode”, apresen-
tado por Bruno 
de Oliveira San-
drini, técnico de 
Segurança do Tra-
balho com for te 
atuação na área 
de Segurança do 
Trabalho, exclusi-
vamente na área 
de Construção Civil e treina-
mento pessoal; “Proteção das 
Mãos”, que contou com o es-
pecialista Fabio Lima, Técnico 
de Segurança do Trabalho.

“Como nos propomos, em 
nossa posse, que estaríamos 
trabalhando para levar mais 
informações para todas as regi-
ões do Estado de São Paulo, dia 
28/10 estivemos na cidade de 
Santos com mais um evento sendo realiza-
do pela regional Santos, onde as atividades 
propostas neste seminário foram de extrema 
importância para as atividades dos profissio-
nais Técnicos de Segurança do Trabalho da 
Baixada”, lembrou em seu discurso Marcos, 
presidente do SINTESP. 

Com mais este evento o SINTESP propôs, 
também, a inserção dos estudantes de se-
gurança do trabalho nos conhecimentos de 

trabalhos em altura, bem como da discussão 
da norma regulamentadora NR 18. “O nos-
so objetivo foi e sempre será, em nossa ges-
tão, o de estar levando mais conhecimento 
aos profissionais de segurança do trabalho”, 
afirmou Marcos.

 “Encontros assim são importantes para que 
consigamos reunir os TSTs para um bate papo 
e troca de experiências”, salientou Novaes, 
reforçando que há a expectativa de promover 
novos encontros em 2012 e dar prossegui-

mento à iniciativa.

O evento contou com o 
patrocínio das empresas 
Movipar e Promat.  No-
vaes informou que foram 
arrecadados 200 qui-
los de alimentos com as 
inscrições efetuadas. Os 
alimentos foram doados 
para seis famílias caren-
tes, escolhidas previamen-
te pela Regional Baixada 
Santista.  
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o sintEsp promoveu Encontro dos técnicos de 
  segurança do trabalho de santos e Região

Da esquerda para a direita: Luiz Carlos Pascoal, diretor do SINTESP 
Regional Santos; Marcos Ribeiro, e Novaes, ressaltaram a importância 
de iniciativas que agregam valor aos profissionais da SST

Mais de 70 pessoas, entre TSTs, 
estudantes, e interessados no assunto 
marcaram presença no evento

Marcos Ribeiro, do 
SINTESP; e Carlos 
Alberto, do Sintius, 
participaram da 
solenidade de 
abertura

Novaes, vice-presidente 
da Regional SINTESP 

Baixada Santista, fez o 
cerimonial do evento
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O SINTESP - Regional Guarulhos, sob a 
coordenação da vice-presidente, Selma 

Rossana, Técnica em Segurança do Trabalho e 
de sua diretoria composta por Tiago, Fernan-
do e Eduardo Biagini, realizou, no dia 26 de 
novembro de 2011, o tradicional “Churrasco 
da Segurança do Trabalho” em comemoração 
ao Dia do Técnico em Segurança do Trabalho. 

Compareceram ao evento cerca de 100 pro-
fissionais da área, entre técnicos, engenheiros 
de segurança do trabalho e estudantes. Selma 
disse que faz questão de realizar anualmente 
esse momento de confraternização, no qual 
os profissionais aproveitam para descontraí-
rem-se, trocar figurinhas, rever velhos amigos 
e conhecer gente nova.

 A festa foi regada com 
muita carne, chope, música 
ao vivo e houve também 
sorteio de brindes. O even-
to aconteceu no Grêmio do 
Sindicato dos Químicos de 
Guarulhos, através do seu 
diretor e também Técnico em Segurança do 
Trabalho, Nelson Agostinho e contou com 
o apoio da Federação dos Químicos de São 
Paulo, da Bereneli Equipamentos de Seguran-
ça, assim como dos técnicos e engenheiros 
presentes. Varias autoridades também se 
fizeram presentes ao evento, como o presi-
dente do SINTESP, Marcos Ribeiro; os vere-
adores Luiza Cordei-
ro e Jonas Dias; o 

presidente Silvan, 
do Sindicato dos 
Químicos e dire-
tor de Meio Am-
biente da Força 
Sindical.

Selma apro-
veitou para 
informar que 
o SINTESP 
R e g i o n a l 

Guarulhos também esteve presente ao 3º 
Encontro de Presidente de Cipa, que acon-
teceu no dia 23 de novembro de 2011, 
promovido pelo Sindicato dos Químicos de 
Guarulhos, através de seu diretor, Nelson 
Agostinho. Na ocasião, Selma ministrou a 
palestra “A Importância do Presidente de 
Cipa em sua Gestão”.  

N o dia 18 de novembro de 2011, foi re-
alizado, em Ribeirão Preto, SP, evento 

que contou com as presenças de José Rober-
to Melo, superintendente Trabalho no Estado 
de São Paulo; Marcos Ribeiro, presidente do 
SINTESP, e representantes das empresas e en-
tidades apoiadoras: Perame Telas, Leal Equi-
pamentos, Construtora OAS, Ministério do 
Trabalho e SINTESP.

Segundo Evaldir Jesus de Moraes, vice-pre-
sidente da Regional SINTESP Ribeirão Preto, 
o evento recebeu 230 participantes oriundos 
das regiões de Campinas, Mogi Mirim, Piraci-
caba, Bauru, Marília, Jaú, Rio Preto, Uberlân-

dia, Uberaba, Americana, 
São Carlos, Rio Claro e de-
mais cidades pertencentes 
a nossa base territorial.

“Importante ressaltar que, além 
dos 230 participantes, ficaram na 
lista de espera por vaga 132 ins-
crições”, contou Evaldir. Ele desta-
cou que o companheiro Marcos, 
presidente do SINTESP, teve a 
oportunidade de presenciar, a 
grandeza do evento e sua orga-
nização pela equipe da Regional 
Ribeirão Preto.  

tsts receberam homenagem 
       na Regional guarulhos

Encontro em  
 Ribeirão preto reuniu tsts

Mesa de abertura do evento em Ribeirão Preto contou 
com José Roberto de Melo, do STE; e Marcos Ribeiro, 
presidente do SINTESP, entre outras personalidades

Mais de 230 participantes de diversas cidades, como 
Campinas, Mogi Mirim, Piracicaba, Bauru, Marília, Jaú, 
Rio Preto, Uberlândia, Uberaba, Americana, São Carlos, 
entre outras, prestigiaram o evento

Momento de confraternização dos TSTs em 
churrasco comemorativo em Guarulhos

Selma mostrou a importância da Cipa em sua 
palestra no Sindicato dos Químicos de Guarulhos
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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 2012

campanha 
associativa 2012

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 

ag
en
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e 
cu

rs
os
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35 ANOS DE UMA LEI E UM LIVRO
Fonte completa e segura desde o princípio.
Alicerce para os profi ssionais da área há três décadas.

A íntegra das Normas 

Regulamentadoras nº 1 a 34 e 

principais legislações complementares 

em 896 páginas organizadas 

e atualizada por uma equipe 

especializada da Editora  Atlas.

68ª edição/2011
896 páginas 

De R$ 59,00  por apenas  R$  41,30*

Oferta especial e exclusiva para compras no SINTESP
Informe-se: (11) 3362-1104

*Desconto exclusivo aos associados do SINTESP
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sintEsp comemorou dia do técnico de  
  segurança do trabalho com seu  
 tradicional café da manhã

m homenagem aos profissionais 
que são os responsáveis em pro-
mover a segurança e saúde nos 
ambientes de trabalho, o SIN-
TESP realizou, mais uma vez, o 

tradicional café da manhã para comemorar o 
Dia do Técnico de Segurança. Este ano o evento 
foi realizado no dia 25 de novembro, na sede do 
Sinduscon-SP, em São Paulo, SP, e contou com 
as presenças de, aproximadamente, 300 pes-
soas, entre Técnicos de Segurança do Trabalho, 
especialistas na área, parceiros e amigos. 

No início do café da manhã, algumas persona-
lidades importantes no cenário prevencionista 
deram seu recado aos TSTs e enalteceram a co-
memoração. 

Raul Casanova, diretor executivo da Animaseg, 
por exemplo, cumprimentou o SINTESP, que 
sempre fez esse evento que dignifica os Téc-

nicos de Segurança do Trabalho e, com isso, 
dignifica toda a sociedade prevencionista. 
“Os TSTs são a base de toda a ação na área 
de segurança e saúde do trabalho e merecem 
receber essa comemoração pelo seu trabalho 
significativo”, declarou. 

Para Jeferson D. Teixeira da Costa, engenheiro 
Civil e de Segurança do Trabalho, representan-
do o Instituto de Engenharia, os técnicos são os 
profissionais que estão na linha de frente nas 
empresas e merecem ser valorizados. “Como 

profissional na área, sempre propago a união 
entre engenheiros e técnicos, pois ambos tam-
bém compõem o Sesmt, para que façamos um 
trabalho em conjunto, uma vez que cada um 
tem os seus méritos nas suas competências e o 
técnico se destaca por ser o profissional que faz 
o trabalho de campo. Considero importante que 
eles recebam essa homenagem da entidade 

que os representa. O SIN-
TESP está de parabéns!”, 
ressaltou.

A solenidade de abertura 
foi composta por Haruo 
Ishikawa, vice-presidente 
de Relações Capital-Tra-
balho do SindusCon-SP e 
coordenador do Comitê 
Permanente Nacional da 
NR-18; Marco Antonio 
Ribeiro, presidente do 

SINTESP; vereador Claudio Prado; João Scaboli, 
secretário estadual de Saúde e Segurança do 
Trabalho da Força Sindical; Armando Henrique, 
coordenador do Fórum Nacional Permanente 
dos Técnicos de Segurança do Trabalho; Claudio 
Aureliano Moreira, diretor do Sintracon-SP, re-
presentando o presidente da entidade, Antonio 
Sousa Ramalho; Archimedes Cassão Vera Junior, 
delegado de Polícia da Divisão de Investigação 
contra o Meio Ambiente do Trabalho e Meio Am-
biente e  Relações do Trabalho; e o engenheiro 
Leonídio Ribeiro, da Abraphiset.

Realizado este ano, na casa da construção 
civil, Ishikawa, mencionou em seu discurso, a 
honra de receber o SINTESP neste evento co-
memorativo tão importante para a categoria 
e destacou sua admiração pelo trabalho dos 
Técnicos de Segurança do Trabalho. “Consi-
dero os TSTs como anjos da guarda. Eles são 
imprescindíveis para as empresas. No setor da 
construção civil em São Paulo, por exemplo, 
grandes empresas precisam de mais de 30 
TSTs e atendem prontamente essa necessida-
de, sendo que algumas chegam a ter mais de 
100 técnicos”, informou. 

Com a palavra, Dr. Archimedes, destacou as 
ações da Delegacia do Meio Ambiente do Traba-
lho que trata dos crimes das relações do traba-
lho, entre eles os acidentes e crimes culposos de-
correntes de acidentes. Para ele, os Técnicos de 
Segurança do Trabalho exercem uma atividade 
de muita valia e merecem comemorar o seu dia. 

E

Es
pe

ci
al

Os TSTs foram recepcionados com um delicioso café da manhã 
e comemoraram mais uma data importante para a categoria

Marcos entregou a placa para 
Oduvaldo, que foi o primeiro 
presidente do SINTESP e se sentiu 
muito honrado com o reconhecimento

Armando entregou a placa para 
Sevieri, que, a frente do Grupo Cipa, 
é um grande incentivador e parceiro 
nas lutas em prol da categoria dos 
Técnicos de Segurança do Trabalho

Marcos Ribeiro ressaltou a satisfação em receber os 
TSTs para mais uma comemoração importante
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O engenheiro Leonídio, por sua vez, parabenizou 
o SINTESP por este momento de comemoração 
e por oferecer oportunidades de reconhecer pes-
soas, como o TST Oduvaldo Requião, primeiro 
presidente do SINTESP.

Leonídio aproveitou o momento para fazer um 
desabafo. “Lutamos para criar a Comissão de 
Segurança do Trabalho, na ABNT, como o obje-
tivo de desenvolver um sistema de gestão que 
tivesse a nossa cara e aproveitasse as quali-
dades de outras normas. Era para a norma ter 
entrado em vigor dia 24 de novembro, mas 
recebemos um comunicado de que só entra-
rá em vigor em 2014. Por isso, ressalto minha 
indignação quanto ao respeito às pessoas en-
volvidas, pois a Segurança e Saúde do Trabalho 
só vingam se respeitarmos as pessoas e o que 
aconteceu para a prorrogação da norma, foi, 
na verdade, uma sabotagem, então, gostaria 
de solicitar a ajuda de uma representação de 

entidades para que mandassem um comuni-
cado, o qual estabelecesse um respaldo para 
que a norma entre em vigor agora. Faço essa 
solicitação aqui porque o marco dessa nova 
administração do SINTESP é reunir forças em 
prol de todos nós, trabalhadores brasileiros”, 
enfatizou Leonídio.

Dando sequencia à solenidade, Scaboli, da For-

ça Sindical, disse que 
esta comemoração 
representa os TSTs 
não só de São Paulo, 
mas do Brasil afora, 
e todos os profissio-
nais que fazem a se-
gurança e que pre-
servam a qualidade 
de vida dos nossos 
trabalhadores do 
chão de fábrica. 

Já Armando Hen-
rique, lembrou que o evento representa a co-
memoração de um dia especial, no qual todos 
estavam reunidos em nome dos TSTs, com 
base na lei que regulamentou essa profissão 
e o mais importante era o fato de que tinham 
a satisfação de comemorar também a Política 
Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho. 

O presidente do SINTESP, Marcos Ribeiro, sau-
dou a todos os presentes e frisou que este era 
o seu primeiro momento comemorativo como 
presidente da entidade e estava muito contente 
com a parceria de todos. “Agradeço aos amigos, 
companheiros e ressalto que o SINTESP fica 
muito feliz de tê-los conosco mais uma vez. A 
casa do SINTESP está sempre a disposição de 
vocês”, observou.

Homenagens especiais

Após o término da solenidade, o SINTESP 
prestou as homenagens especiais deste 
ano. O primeiro homenageado foi José Ro-
berto Sevieri, diretor do Grupo Cipa, con-
siderado uma das principais referências na 

área e que tem contribuído valiosamente 
para a trajetória do SINTESP. Muito emocio-
nado Sevieri recebeu a placa comemorati-
va das mãos de Armando Henrique. “Acho 
que não tem nada melhor na vida do que 
ser homenageado pelos seus pares. Tenho 
muito orgulho de ser TST e agradeço ao 
SINTESP”, mencionou Sevieri ao fazer um 
resumo do seu histórico de lutas, frente ao 

O evento comemorativo deste ano foi realizado na sede do Sinduscon-SP e 
reuniu profissionais e personalidades importantes na área prevencionista

Dr. Archimedes: “A 
aproximação da 
Delegacia com o 
SINTESP significa um 
contato mais direto com 
quem está na linha de 
frente nos ambientes 
de trabalho. Os TSTs 
são os profissionais 
que podem contribuir 
com informações 
valiosas para as nossas 
investigações nos casos 
dos acidentes”

Scaboli: “Aproveito para 
parabenizar a presidente 
Dilma por assinar o 
protocolo da PNSST. 
Com certeza a norma 
dará norteamentos para 
que os profissionais 
obtenham um plano de 
ação que dê resultados 
positivos na realização 
dos assuntos relativos à 
saúde e segurança dos 
trabalhadores no chão de 
fábrica”

Armando: “Reforço que o 
período depois da PNSST 
vai depender de nós e 
da sociedade que sabe a 
importância que é a segurança 
e saúde do trabalhador. Se 
não levarmos a sério o espírito 
que essa política estabeleceu 
vamos continuar lamentando 
as mortes e os acidentes do 
trabalho. Por isso, vou continuar 
lutando para que tenhamos, 
realmente, a ação de forma 
integrada em nível nacional”



Anúncio de  
1/2 página

p. 10

Jornal do SinteSp - Ano 2011 - nº 239

Grupo Cipa e junto aos profissionais do SIN-
TESP ao longo desses anos.

O segundo homenageado foi Oduvaldo Re-
quião, primeiro presidente do SINTESP, que agra-
deceu a honraria e ficou muito comovido com a 

homenagem do sindicato que ajudou a construir 
destacando que se sentia muito orgulhoso por 
ter trabalhado ao lado de pessoas como o Sevie-
ri e o advogado Dr. João Emílio de Bruin, que o 
ajudaram a defender a profissão. 

“Este é o reconhecimento pelo que foi feito na 
época. Sempre frisei que, sem dinheiro e sem 
condições, conseguimos tirar leite da pedra e, 
hoje, estamos aqui vivendo esse momento tão 

importante, pois deram a sequencia no meu tra-
balho e ver isso materializado é muito gratifican-
te”, declarou Oduvaldo.

Ele recebeu a placa das mãos de Marcos Ribeiro, 
que destacou a importância do momento singular 

para o SINTESP por homenagear um profissional 
que deu início a um trabalho tão grande em prol 
da categoria. “Não poderíamos deixar que essa 
história ficasse em vão e estamos homenageando 
essa nobre pessoa que deu o primeiro passo para 
o nosso trabalho no SINTESP”, declarou Marcos.

Oduvaldo mencionou que seu voto é de que 
o SINTESP cresça cada vez mais. “Desejo que 
o número de associados cresça para ajudar o 

SINTESP a desenvolver o seu trabalho cada vez 
melhor. Espero que tenhamos sempre a oportu-
nidade de comemorar esta data”, acrescentou.

O evento comemorativo foi composto também 
pela palestra “Administração do Tempo”, minis-

trada pelo professor da FGV, Eduardo Maróstica; 
e a peça teatral “A Consulta”, apresentada pelo 
Grupo Maxximaseg.

O SINTESP agradece, em especial, os patroci-
nadores desta edição do evento, representados 
pela Revista Proteção, a Euroestar Engenharia, o 
Grupo Cipa, o Grupo Montarte, a Meio Equipa-
mentos, a Animaseg, a Promat, a Biotera, a Gu-
lin Equipamentos e a Maxximaseg Eventos.  

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:  

Leonidio: “Vou 
levantar essa 
bandeira para 
a aprovação da 
norma de SST  
da ABNT já, 
pois a NBR é 
o sustentáculo 
de qualquer 
programa de 
gestão. Vamos 
lutar por isso!”

Vereador Claudio 
Prado: “Faço questão 
de estar presente nesta 
comemoração tão 
importante. Aprendi a 
valorizar o papel dos 
TSTs ao longo de minha 
história profissional e a 
respeitar os TSTs no dia 
a dia, pois não podemos 
passar da posição de 8ª 
economia do mundo para 
a 4ª sem a segurança e 
saúde do trabalho”

Haruo 
Ishikawa:“Considero 
a parceria com 
o SINTESP muito 
importante. Podem 
contar com a nossa 
casa sempre que 
precisarem. Esta é a 
casa do trabalhador 
e vocês, TSTs, 
exercem um trabalho 
que faz a diferença 
nas empresas”
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diretor do sintEsp re-
cebe comenda de sst

Regional são José do Rio preto sediou 
seminário com foco na construção civil

O diretor do SINTESP, Milton Perez, foi home-
nageado, no dia 9 de dezembro de 2011, 

com a Comenda de SST entregue pela Animaseg, 
durante solenidade realizada no Espaço Apas, em 
São Paulo. 

A comenda 
foi criada pela 
Animaseg para 
homenagear 
e reconhecer 
o trabalho e a 
dedicação de 
profissionais que 
atuam nesse setor 
com mais de 30 

anos na área de SST e que têm o reconhecimento 
de seus pares por sua dedicação em prol do traba-
lhador brasileiro.

Perez, que também é diretor da ABPA – Associação 
Brasileira para Prevenção de Acidentes, informou 
que ficou muito honrado com o reconhecimento e 
gratificante homenagem.  

C om o objetivo de levar aos partici-
pantes conhecimentos suficientes 

para que possam entender os objetivos 
das últimas alterações/modificações da 
Norma Regulamentadora - NR 18 do 
Ministério do Trabalho e Emprego, o 
Sinduscon-SP realizou, no dia 2 de de-
zembro de 2011, no auditório do Senac, 
em São José do Rio Preto, o Seminário 
de Segurança, Tecnologia e Sustentabili-
dade na Construção Civil. 

A programação contou com os temas 
“Elevadores de Obra - Manutenção 
Preventiva Segurança de Todos”, 
apresentado por Carlos Eduardo Viégas 
Alves, engenheiro mecânico da MECAN; 
¨Novas Tecnologias na Indústria da 
Construção Civil”, com Aguiar, gerente 
comercial do Grupo Baram; “Medidas 
de proteção coletiva eficazes para 
serem inseridas nos canteiros de obras”, 
proferido por André Machado da Silva, do 
Grupo Perame; “Boas práticas: Soluções 

para trabalhos em canteiros de obra”, 
com Antonio Roberto Barata, diretor do 
Grupo Worker; e “Alterações da NR18 e 
gestão de segurança e saúde do trabalho 
no canteiro de obras”, apresentado por 
Luciano Maioli, Técnico em Segurança do 
Trabalho e  docente do SENAC São José 
do Rio Preto. 

Além do Senac, o evento contou com o 
apoio das empresas Mecan, Grupo Worker, 
Grupo Baram, Ágil, Perame, Makfil, e os 
sindicados Siticom e SINTESP.  

A vice-presidente da Regional SINTESP 
São José do Rio Preto, Maria Helena, 
participou do evento

Milton Perez, ao centro, 
recebe a comenda
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a Mapa anual Estatístico da nR 04

HHT
 =   

Taxa de 
Freqüência

N x 1.000.000

Tipo de Doença: denominação da doença

Número Absoluto de Casos: quantidade de 
empregados acometidos.

Setores de Atividades dos Portadores: lo-
cal de ocorrência. Ex.: oficina, laboratório etc.

Número Relativo de Casos (%Totais Em-
pregados): estabelecer a relação propor-

cional entre o total de empregados e o nú-
mero de casos de incidência da moléstia.

Número de Óbitos: quando ocasionado pela 
doença.

Nº Trabalhadores Transferidos para ou-
tro Setor: empregados transferidos para 
outras seções, por motivo de saúde

Nº de Trabalhadores Definitivamente 
Incapacitados: empregados aposentados 
por invalidez causada pela doença.

C ompetem aos profissio nais integrantes dos serviços 
Especializados em Enge  nha ria de Segurança e em Me-

dicina do Trabalho (SESMT), entre outros, registrarem mensal-
mente os dados atualizados de:

• Acidentes do Trabalho com Vítimas 
• Doenças Ocupacionais 
• Agentes de Insalubridade 
• Acidentes do Trabalho sem Vítimas

Respectivamente o Quadro III, IV, V e VI da Norma Regula-
mentadora nº 04 preenchendo no mínimo, os quesitos descri-

tos nos modelos de mapas anexo a norma.

Segundo a norma, cabe ainda à empresa encaminhar um 
Mapa Anual dos mesmos dados à Secretária de Segurança 
e Medicina do Trabalho até o dia 31 de Janeiro, através do 
órgão regional da SRTE.

Cumprindo o papel de orientar o profissional Técnico de Se-
gurança do Trabalho frente às questões inerentes à nossa 
atividade, aproveito a última edição do ano para publicar um 
roteiro orientativo sobre a questão. Para o preenchimento dos 
mapas, observar:

Setor: relacionar todos os setores da empresa. 
Ex.: escritório (10), oficina (150) etc.

Obs.: a soma do total de empregados dos se-
tores deve ser lançada no campo TOTAL DE 
ESTABELECIMENTO.

Nº Absoluto: número de empregados aciden-
tados com ou sem afastamento (excluir os 
acidentes de trajeto).

Nº Absoluto c/ Afastamento xx a 15 dias: 
afastamentos iguais ou inferiores a 15 dias.

Nota: Considera-se afastamento a ausência 
por jornada integral de trabalho.

Nº Absoluto c/ Afastamento > que 15 
dias: afastamento superior a 15 dias.

Nº Absoluto sem Afastamento: número 
de empregados que retornaram ao serviço 
no mesmo dia ou no dia seguinte ao do 
afastamento (perda parcial da jornada de 
trabalho).

Índice Relativo / Total de Empregados: re-
sultado da divisão do número de acidentes 
pelo número total de empregados do esta-
belecimento, multiplicado por cem.

Dias / Homem Perdidos: resultado obtido da 
divisão do total de horas não trabalhadas 
por empregados acidentados pelo número 
de horas correspondentes à jornada normal 
de trabalho da empresa.

Índice de Avaliação da Gravidade: divisão 
do número de dias / homem perdidos pelo 
número de acidentes com lesão, ou número 

absoluto do quadro.

Taxa de Freqüência: aplicar a seguinte fórmula: 

N = número de acidentes com lesão ou número absoluto 
do quadro;

HHT = homens / hora de exposição ao risco (número 
de empregados X jornada normal de trabalho 
da empresa diário X número de dias úteis do 
ano (variável)

1.000.000 = constante da fórmula.
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Setor: local onde existe o agente.

Agentes Identificados: agentes insalubres 

conforme NR 15, mencionando-os nominal-
mente, por exemplo - Químicos ou Físicos, 
tais como ruído, chumbo, calor, frio etc.

Intensidade ou Concentração: grau de in-
salubridade; Máximo - Médio ou Mínimo, 
conforme o caso. Obs.: se a avaliação puder 
ser feita por meio de aparelho de medição, 
colocar o número correspondente à leitura.

Nº de Trabalhadores Expostos: número de 
empregados do setor. Refere-se à estatística 
dos acidentes do trabalho na empresa.

Setor: local de trabalho onde ocorreu o acidente.

Nº de Acidentes: acidentes ocorridos no pe-
ríodo.

Perda Material Avaliada: custo total da 
paralisação provocada pelo acidente, in-
cluindo: pagamento ao empregado (até 15 
dias), reparo de máquina (se houve quebra), 

prejuízos causados à produção pela parali-
sação. Inserir número inteiro que represente 
em milhares de reais (R$) o valor avaliado. 
Despreza-se a fração de milhar, se houver.

Acidente Sem Vítima / Acidente Com 
Vítima: demonstrar em forma de fração 
ordinária, com o número de empregados 
acidentados sem afastamento do trabalho 
sobre o número de empregados acidenta-
dos com afastamento.

Total do Estabelecimento: número total de 
empregados. 
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S oluções inovadoras, cases 
de sucesso e a expertise de 

empresas especialistas no mundo 
todo foram alguns tópicos que os 
visitantes conferiram durante os 
dias 8, 9 e 10 de novembro de 
2011, na XIII FIMAI - Feira Interna-
cional de Meio Ambiente Industrial 
e Sustentabilidade, que apresentou 
excelentes resultados. A feira teve 

um saldo de aproximadamente 30 mil visi-
tantes, sendo a maioria, profissionais que 
atuam na área socioambiental e especialis-
tas nos assuntos.

Reunindo mais de 420 expositores, a XIII FI-
MAI superou as expectativas da edição ante-
rior, de acordo com o diretor executivo, Julio 
Tocalino Neto. “Como sempre, a feira está 
crescendo em número de visitantes e con-
gressistas e o que percebemos este ano foi 
que a qualificação técnica tanto dos expo-
sitores, bem como dos visitantes, aumentou 
muito. Isso é resultado de um mercado cada 
vez mais exigente”, declarou.

Haroldo Mattos de Lemos, presidente do 
Instituto Brasil PNUMA – Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente, 
também foi uma das autoridades presentes 
durante a abertura da feira.  “Acompanho a 
FIMAI desde o início e, este ano, a feira re-
força sua posição de pioneirismo em meio 
ambiente industrial. Outra característica da 
feira é que com o passar dos anos o núme-

ro de participantes aumenta consideravel-
mente”, colocou. 

De acordo com Lemos, um dos aspectos mais 
importantes incorporados à esta edição da FI-
MAI e seus eventos paralelos é que eles apre-
sentam de que forma as empresas podem con-
tribuir para que o conceito de sustentabilidade 

seja implantado na sociedade. “A abordagem 
do SIMAI este ano também foi fundamental 
pela importância do tema discutido: a PNRS 
– Política Nacional de Resíduos Sólidos. A 
política veio para deixar explícito que as orga-
nizações devem pensar a longo prazo – coisa 
que as grandes empresas já fazem. Precisamos 
perceber que temos um problema de exaustão 
de recursos naturais – e essa lei nos traz me-
canismos que tornam possíveis gerir as ações 
entre indústria, governo e sociedade”, coloca. 

Com as presenças de 16 países representa-
dos por empresas do Japão, Itália, Finlândia, 
França, Reino Unido, Alemanha, Espanha, 
China, Suíça, República Tcheca, Argentina, 
Canadá, Estados Unidos, Portugal, Suíça e 
Polônia - que mostraram todas as novida-
des entre produtos e serviços ligados à área 
ambiental, mais uma vez o evento ressaltou 
o fortalecimento e expansão do mercado 
no cenário mundial em prol da conservação 
ambiental e colocou o Brasil em destaque na 
agenda ambiental desses países. 

De acordo com Tocalino Neto, a importância 
da sustentabilidade é notória no mundo todo. 
“Houve um aumento de interesse dos países 
europeus e asiáticos em relação ao tema”, infor-
mou. “Muitos já confirmaram presença, inclusi-
ve, para a próxima edição da FIMAI”, relatou.

Em 2012, a FIMAI acontecerá de 6 a 8 de 
novembro no Pavilhão Azul do Expo Center 
Norte, em São Paulo. 

sintEsp participa do ii Encontro de cipeiros da saúde

O 
II Encontro de Cipeiros da Saú-
de, promovido pelo Sinsaudesp 
– Sindicato dos Empregados em 

Estabelecimentos de Serviços de Saúde de 
São Paulo, no dia 9 de novembro de 2011, 
na sede central da entidade, em São Pau-
lo, SP, foi palco para o IV Encontro de Téc-
nicos de Segurança do Setor da Saúde e 
contou com participação de mais de 300 
pessoas.

A abertura da mesa de trabalhos ficou a cargo 
de José Lião de Almeida, presidente do Sinsau-
desp; e Joaquim José da Silva Filho, Secretário-
-geral da entidade. Também compuseram a 
mesa Marcos Antonio de Almeida Ribeiro, pre-
sidente do SINTESP; Mário Bonciani, do NEPES; 
Eliana Fittipaldi, do Cofen/NEPES; Edison Ferrei-
ra da Silva, do Sindhosfil; Valdirlei Castagna, da 
CNTS; Maria de Fátima Neves de Souza, direto-
ra de Assuntos Jurídicos do Sinsaudesp; e Tânia 

Amaral, 1ª Secretária do Sinsaudesp.
Entre os temas abordados, destacam-se: Perfil 
do Técnico de Segurança do Trabalho no con-
texto atual; Portaria 1748 – Plano de Preven-
ção de Riscos com Materiais Perfurocortantes; 
Saúde Mental no Trabalho em Saúde; A Ergo-
nomia em Serviços de Saúde e a Inclusão da 
Pessoa com Deficiência em Serviços de Saúde 
– Projeto de Inclusão do Sinsaudesp e Projeto 
Piloto de Inclusão da PCD – NEPES.  

Mais uma vez a Fimai superou as 
expectativas e atingiu número recorde 
de visitantes e expositores nacionais e 
internacionais
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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

Natal, alegria,  
paz e amor. 

Boas festas!!!
E um feliz ano novo  

de união, perseverança 
e vitórias.

São os votos de toda 
diretoria e funcionários.

  “Olá Selma, venho através 
deste e-mail agradecê-la pelo 
tempo dedicado a palestra, 
e o grande conhecimento e 
alertas passados que foram 
muitos em tão pouco tempo 
de palestra. Tenho certeza 
que virão à acrescentar muito 
no meu dia a dia, não só 
profissional mas também pes-
soal. Durante toda a palestra 
você demonstrou orgulho, 
dedicação, sensibilidade, um 
grande envolvimento emo-

cional com a profissão e um 
grande interesse em repassar 
os conhecimentos adquiridos 
com suas experiências e estudos. 
Também fiquei extremamente 
feliz em saber que uma pessoa 
tão dedicada, disposta e bem 
intencionada é vice-presidente 
do nosso sindicato (SINTESP), 

ninguém melhor para lutar pelo nosso 
interesses. Grato. 
Michel Corrêa - Aluno SENAC - turma 
44 – TST”

  “Prezado Marcos, fico honrado 
em estar participando da associação 
e pela evolução de nossa categoria, 
parabéns a todos que trabalham com 
você!”
Luciano Petrone

Resp. Luciano Petrone, acusamos o rece-
bimento de sua mensagem de filiação, o 
que nos deixa extremamente honrados em 
poder contar com a sua adesão ao quadro 
associativo de nossa entidade. Este passo é 
de extrema importância para o fortalecimen-
to de nossa representatividade e contribuição 
para as estruturas de prestação de serviços 
em valorização ao nosso colega de profissão.  
Marcos Antonio de Almeida 
Presidente do SINTESP
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