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Marcos Antonio Ribeiro 
Presidente do SINTESP

À 
s vésperas de completar 
o primeiro ano de man-
dato da Gestão SINTESP 

2011/2015, começamos o ano rea-
lizando atividades que, com certeza, 
trará grandes resultados à toda a 
categoria. Com o entusiasmo e a ale-
gria que recebemos o ano de 2012, 
com suas perspectivas e possibilida-
des que a categoria sonha buscar, 
não poderíamos perder tempo.

Após a desfi liação da Fenatest - 
decisão unânime em assembleia 
realizada para esse fi m, demos o 
passo inicial para um trabalho só-
lido, consistente e unido com os 
demais estados da federação (PR, 
SC, ES, Mato Grosso, AL, AC, BH, 
AM, RN, TO, Rondônia),  que têm o 
mesmo propósito de ver nossa ca-
tegoria, cada vez mais, organizada 
e bem representada, asseguran-
do e avançando em nossos direi-
tos e sonhos. Assim, realizamos a
primeira reunião que deu ratifi cou a 
criação do Fórum Interestadual dos 
Técnicos de Segurança do Trabalho.

Com a criação do Fórum Interes-
tadual dos Técnicos de Segurança 
do Trabalho e após conclusão da 

construção da estrutura operacio-
nal, planejamento das atividades, 
construção dos objetivos, estraté-
gias e metas e construção de proce-
dimentos de funcionamento, certa-
mente nossa união trará excelente 
crescimento à categoria em níveis 
estadual e federal.

Neste último mês de fevereiro rea-
lizamos nossa primeira Convenção 
de Diretoria da Gestão SINTESP 
2011/2015, na qual tivemos a pre-
sença de todas as dez regionais, da 
diretoria estadual e conselho fi scal 
e ocasião em que, reunidos em dois 
dias, pudemos apresentar, discutir 
e, em consenso, estabelecer nos-
sas pautas de prioridades. E, como 
tem sido nos últimos anos, com o 
SINTESP cada vez mais próximo 
dos profi ssionais, daqui para frente 
seremos um Sindicato de Resultado 
com ética, competência e dignidade 
cada vez mais presente.

Nosso primeiro grande desafi o do 
ano 2012 é, sem dúvida, a manu-
tenção de nosso acordo coletivo e 
com este o nosso piso salarial, que 
desde 1991 tem sido ampliado, 
graças á organização sindical desta 

entidade e ao reconhecimento das 
categorias preponderantes quanto 
aos benefícios que o profi ssional 
Técnico de Segurança do Trabalho 
traz para os empreendimentos que 
contam com nossos serviços.

Portanto, neste início de ano é pri-
mordial que o profi ssional Técnico 
de Segurança do Trabalho no Esta-
do de São Paulo conheça a pauta 
de reivindicações, pois é importante 
para a categoria estarmos com nos-
sa base sólida e participativa. Por 
isso, entrem em contato com o SIN-
TESP, visite o website da entidade, 
associe-se, convide os colegas para 
fazerem parte de nossas vitórias e 
das oportunidades de melhorias.

Não podemos esquecer que só al-
cançaremos grandes êxitos quando 
nos mantemos fi éis a nós mesmos. 
Nosso objetivo será sempre ter um 
SINTESP, cada vez mais, atuante e 
representativo, logo, para que isso 
avance continuamente é preciso 
que tenhamos nossos profi ssionais 
juntos à entidade, sabendo que o 
futuro pertence àqueles que acre-
ditam na beleza de seus sonhos e 
lutam por eles.  
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A diretoria do SINTESP, 
através da Regional de 

Guarulhos, participou de pas-
seata realizada pelos funcio-
nários públicos da Prefeitura 
de Guarulhos, onde os profi s-
sionais Técnicos de Seguran-
ça do Trabalho também lutam 
para receber o piso salarial 
da categoria de São Paulo. Há 

mais de oito anos esta reivindicação faz par-
te da pauta da categoria no município e, até 
o presente momento nada foi dado. Nem 
conversar referente ao assunto o senhor 
Prefeito de Guarulhos aceita mais.

Outras categorias como a dos Psicólogos, 
Assistentes Sociais, Motoristas, por exem-

plo, também recebem o mesmo tratamento 
e, juntos com os profi ssionais Técnicos de 
Segurança do Trabalho, mostramos força 
colocando na rua grande quantidade de 
profi ssionais, todos servidores municipais da 
Cidade de Guarulhos.

O evento foi organizado pelo companheiro 
Eduardo Gomes, Técnico de Segurança do 
Trabalho e grande batalhador, na tentativa 
de convencer a prefeitura a melhorar as con-
dições de trabalho dos servidores públicos 
de Guarulhos, onde os trabalhadores exigi-
ram respeito e melhores condições de tra-
balho, haja vista que só neste ano já morre-
ram dois trabalhadores e mais de seiscentos 
acidentes de trabalho ocorridos dentro do 
serviço público Guarulhense.

A manifestação contou com as presenças 
de Marcos Antonio A. Ribeiro, presidente 
do SINTESP; Selma Rossana, vice-presidente 
Regional Guarulhos do SINTESP; e os direto-
res estaduais da entidade Luís de Brito Porfí-
rio e Valdizar Albuquerque.  

Re
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o Regional SINTESP participa de passeata em prol da 

                 qualidade do serviço público de Guarulhos

12º Sábado de Capacitação abordou a 
        Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho

Mais uma vez o SINTESP fez valer seu papel de 
articulador em prol da categoria ao apoiar e 
participar da manifestação em Guarulhos

C 
erca de 80 pessoas participaram 
do12º Sábado de Capacitação e 
assistiram, no dia 28 de janeiro de 

2012, na sede do SINTESP, em São Paulo, 
SP, a palestra sobre a Política Nacional de 
Segurança e Saúde do Trabalho, proferida 
por Armando Henrique, diretor do SINTESP 
e representante da Força Sindical na Co-
missão Tripartite responsável pela elabora-
ção da PNSST.

O objetivo foi explicar para a categoria 
como foi construída essa política, quais são 
os motivos, as razões dela ser importante 
para o cenário nacional, especialmente para 
os trabalhadores, bem como atender umas 
das premissas do SINTESP que é a de multi-
plicar conhecimento. Por isso, para Armando 
Henrique e Rogério de Jesus, coordenador 
do Sábado de Capacitação, abordar esse 
tema foi muito importante, uma vez que a 
partir da implementação da PNSST no Brasil 
a área de SST vai sofrer mudanças positivas, 
pois integrará ações de todas as esferas go-
vernamentais e da sociedade com ênfase na 
promoção e prevenção ocupacional. 

“Sempre vi e agora mais do que 
nunca estou enxergando que a 
PNSST vai ser responsável por 
uma nova fase na segurança 
e saúde do trabalho no Brasil, 
pois tem todos os fundamentos 
para isso. Tanto é verdade que 
estamos há quase 40 anos fa-
zendo segurança na base dos 
improvisos, ou seja, construindo 
uma grande colcha de retalhos 
que nem sempre alcançaram os 
resultados desejados porque são 
frutos de ações isoladas. A polí-
tica é o que precisávamos para termos um 
princípio de ordenamento de Estado para 
que a SST tenha um norte. Sendo assim, 
esse sonho, que alimentamos há quase 40 
anos, está se realizando, senão perfeito, mas 
foi o melhor possível alcançado dentro do 
processo tripartite”, explicou Armando. 

Entre os pontos importantes que a PNSST 
traz Armando destaca seu papel de dire-
cionamento, especialmente para questões 
pontuais como a universalidade para que 

a SST chegue em todos os trabalhadores, 
independente do regime de trabalho e em 
todos os formatos de empregadores, priva-
dos, públicos e outros. “Além disso, a partir 
da PNSST, vamos precisar passar por um 
processo de amadurecimento, de implanta-
ção de cultura prevencionista para que as 
pessoas entendam que essa ferramenta tem 
uma importância muito grande para a vida 
de todos”, complementou.

Armando, que fez parte das discussões tri-
partites em prol da política desde o início, 

Cerca de 80 pessoas participaram da 12ª edição 
do Sábado de Capacitação e puderam conferir as 
novidades sobre a PNSST
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representando a Força Sindical, contou que 
toda a linha defendida pelos trabalhadores 
foi contemplada na política sem nenhum 
corporativismo. “Não vejo nenhum segmen-
to, nem de trabalhador, nem de governo, 
nem de empresário colocando defeito nessa 
política, então, acredito que tem motivo de 
sobra para essa política pegar, porque sa-
bemos que tem leis que pegam e leis que 
não pegam, e às vezes não pegam porque a 
sociedade interessada não se mobiliza para 
que ela aconteça na prática. Somos cons-
cientes de que no caso da PNSST também é 
assim e o que falta para ela se consolidar é a 
mobilização, por isso de nossa parte, no SIN-
TESP, vamos atuar fortemente para que isso 
aconteça e atinja o maior número possível 
de cidadãos”, atentou.

Rogério, por sua vez, observou que vários 
organismos governamentais estão sendo 
envolvidos no sentido de que PNSST ganhe 
a dimensão necessária, como é o caso do 
MEC. “Já está sendo criada uma comissão 
tripartite da área prevencionista que vai 
orientar o MEC de como incluir a temática 

da PNSST no currículo escolar. Isso também 
está sendo feito em outros setores, pois já 
saímos da regra básica de que só o Minis-
tério do Trabalho tem que se envolver com 
segurança e saúde ocupacional, então o 
Brasil todo vai ter que se empenhar para a 
promoção da SST”, avaliou. 

Com isso, Rogério comenta que é impor-
tante que o TST esteja conscientizado sobre 
essa nova ferramenta, pois vai mexer com o 
dia a dia dele, não imediatamente, mas aos 
poucos ele vai perceber as alterações e tem 
que estar preparado para atendê-las. “Te-
mos convicção de que a partir da PNSST, a 
SST passa a ser, principalmente, uma ques-
tão de sociedade. Isso signifi ca que temos 
que sair do ciclo tecnicista para abranger o 
social, pois agora a sociedade passa a se en-
volver também, uma vez que a PNSST conse-
gue agregar, dentro do seu contexto, todas 
as necessidades que até então o governo e a 
sociedade não assumiam”, esclareceu.

Segundo Rogério, esse momento é muito 
positivo para os TSTs. “Nós estamos saindo 

do anonimato. Essa profi ssão que é diferen-
ciada e desconhecida historicamente por 
muitos, passa, a partir da implantação da 
PNSST, a ser reconhecida e a ganhar o seu 
valor em nível nacional”, concluiu.  

Armando Henrique, que acompanhou 
os trabalhos para a construção da PNSST 
desde o início, mostrou sua importância 
para a categoria prevencionista

O 
INSS - Instituto Nacional do Se-
guro Social, já entrou com 1.833 
ações contra empresas cobrando 

os valores gastos com benefícios previ-
denciários de vítimas de acidentes de tra-
balho e doenças ocupacionais.

O balanço foi divulgado dia 3 de janeiro 
de 2012 e refere-se aos processos aber-

tos até 2011.

O instituto, por meio da Procuradoria 
Geral Federal, espera reaver, com essas 
ações, mais de R$ 363 milhões. Para 
2012, a AGU - Advocacia Geral da União, 
espera reaver R$ 84 milhões aos cofres 
do INSS com as 417 ações propostas no 
ano passado.

Esses proces-
sos são movidos 
quando é possí-
vel recolher pro-
vas mostrando 
que houve ne-
gligência da em-
presa, resultando 
em acidente de 
trabalho ou do-
ença ocupacio-
nal, devido ao 
não cumprimen-

to ou à ausência de fi scalização às nor-
mas de saúde e segurança.

A abertura sistemática desse tipo de ação 
--conhecida como ação regressiva-- co-
meçou em 2008. O objetivo do órgão é 
conseguir que os empregadores que não 
cumprem a legislação trabalhista arquem 
com os custos dos benefícios previden-
ciários originados dessa prática, como 
aposentadorias por invalidez e auxílios-
-doença.

Segundo balanço da procuradoria, o INSS 
obteve vitória em 90% das ações que já 
foram julgadas.

Os setores com mais índices de aciden-
talidade no país, de acordo com o Minis-
tério da Previdência, são construção civil, 
agroindústria, energia elétrica, metalur-
gia, indústria calçadista, mineração e in-
dústria moveleira.  

INSS move 1.833 ações 
                        de cobrança de benefício contra empresasG

er
al
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A 
NBR 18801, sobre 
Sistema de Gestão de 
Saúde e Segurança no 

Trabalho, vinha sendo elabora-
da durante três anos, sob a su-
pervisão da ABNT - Associação 
Brasileira de Normas Técnicas. 
Foi aprovada e entraria em 
vigor em dezembro de 2011, 
mas a associação divulgou um 
comunicado em 22 de novem-
bro de 2011, adiando a vigên-
cia da norma por três anos. 

O adiamento revoltou a co-
missão que elaborou a norma. 
Para expressar seu desconten-
tamento diante da decisão 
da ABNT, os profi ssionais, por 
meio da Assembleia Legisla-
tiva do Estado de São Paulo, 
formularam uma moção de 
repúdio, publicada no Diário 
Ofi cial do Estado de São Paulo 
de 17 de dezembro de 2011.

O documen-
to explana 
sobre a atual 
condição da 
NBR 18801 
e pede que 
as autorida-
des tomem 
prov idên-
cias junto à 
Presidência 
da ABNT, para que esta resta-
beleça a data de vigência da 
norma.

Os profi ssionais também ela-
boraram cartas ao Conselho 
Técnico e à Presidência da 
ABNT, para o Sindicato dos 
Engenheiros do Estado de 
São Paulo e para o Ministério 
do Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior. O 
objetivo é conseguir a vigên-
cia da norma.  

G
er

al Maxxima Seg conquista
Prêmio TOP OF 
QUALITY BRAZIL 
2010/2011

N 
o dia 27 de  janeiro de 
2012, a Maxxima Seg, 
gran de parceira do SIN-

TESP desde o início de 2011, re-
cebeu o prêmio TOP OF QUALITY 
BRAZIL 2010/2011, na categoria 
Eventos Corporativos. Esse prêmio 
veio através de indicações de clien-
tes que já trabalharam com a em-
presa e fi caram satisfeitos com os 
resultados. 

Desde 2008, a Maxxima Seg vem 
buscando a conscientização dos 
trabalhadores de nossos clientes, 
de forma descontraída, através de 
apresentações teatrais, interven-
ções nos setores, palestras show 
com os melhores palestrantes 
do país, games quick-massage, 

acqua-
m a s -
s a g e , 
e n t r e 
o u t r a s 
atividades, a fi m de mudar as prá-
ticas dos trabalhadores, adotando 
nova postura de Segurança no 
ambiente de trabalho, aprimoran-
do a qualidade de vida, preser-
vando a saúde e respeitando o 
meio ambiente.

Com o slogan “Faça de sua SIPAT 
um evento maxximo com custos 
mínimos”, a Maxxima Seg vem 
oferecendo uma nova realidade 
em nível de conscientização de 
seus funcionários, gestores e par-
ceiros. 

Prorrogação da NBR 18801 
gera revolta

acqua-
m a s -
s a g e , 
e n t r e 
o u t r a s 

Leonídio 
Ribeiro 

encabeça as 
manifestações 

em prol da 
NBR 18801
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A 
certeza de alcançar um 
crescimento sustentável 
por meio do planejamento 
e gerenciamento adequa-
do dos trabalhos e, princi-

palmente, conquistado com o compromisso 
de todos os diretores da atual gestão do SIN-
TESP, cujo o objetivo principal é o de cons-
truir um Sindicato de Resultado, foi o desta-
que que Marcos Antonio Ribeiro, presidente 
do SINTESP, teve a satisfação de apontar 
durante a abertura da 16ª Convenção Anual 
da Diretoria, realizada nos dias 10 e 11 de 
fevereiro de 2012, no Clube de Campo do 
Sintracon-SP, no município de Embu Guaçu, 
em São Paulo, cedido gentilmente por Anto-
nio Sousa Ramalho, presidente da entidade e 
que tem sido um grande e importante parcei-
ro do SINTESP.

Esta edição da Convenção Anual apresentou 
um feito inédito: pela primeira vez o SINTESP 
conseguiu reunir representantes das suas 10 

regionais, o que mostrou o fortalecimento da 
entidade e o empenho de todos os compo-
nentes da diretoria atual para levar adiante 
a proposta de consolidar, cada vez mais, as 
ações do SINTESP em prol da categoria. Para 
o presidente Marcos esta 16ª Convenção 
mostrou que o SINTESP está no caminho 
certo. “Considero muito importante as pre-
senças da maior parte de representantes da 
nossa diretoria e das regionais, pois só assim 
temos a oportunidade de trocar ideias que 
interessam a todos e traçarmos projetos que 
nos levem a conseguir resultados efetivos e 
que somem para a vida profi ssional de to-
dos os Técnicos de Segurança do Trabalho”, 
destacou.

A 16ª Convenção iniciou-se com uma confra-
ternização no dia 10 e continuou no dia 11 
com a reunião da diretoria, na qual Marcos 
fez um relato geral dos trabalhos efetuados 
em 2011, apresentando a prestação de con-
tas e enumerando ações importantes que 

ajudaram o SIN-
TESP a registrar 
um crescimento 
de 14% neste pe-
ríodo. 

Entre as ações 
bem-sucedidas 
Marcos mostrou 
o organograma 
da entidade com 
as atribuições de 
cada diretoria e 
regionais, bem 
como quais fo-
ram algumas das 

mudanças im-
plementadas 
neste período 
que surtiram 
resultados po-
sitivos para a 
entidade em 
geral. “Hoje 
todas as se-
cretarias estão 
vinculadas à 
presidência e isso está conferindo uma co-
municação mais direta com a presidência, 
por exemplo, e ajudando na resolução de 
problemas de forma mais rápida, objetiva e 
coerente com o que cada situação exige”, 
explicou. Entre as ações bem-sucedidas im-
plantadas em 2011, Marcos citou a parceria 
com a empresa Biotera para responder dú-
vidas dos TSTs, sempre sob a avaliação do 
SINTESP. 

Além das atividades realizadas em 2011, 
Marcos apresentou as atribuições das 11 
diretorias, das 10 regionais e do Conselho 
Fiscal. Portanto, foi concedido espaço para 
que cada representante apresentasse um re-
sumo do desenvolvimento de seus trabalhos 
ao longo do ano. 

A primeira parte da reunião foi composta 
pela apresentação das ações das regionais. 
As explanações iniciaram-se com a parti-
cipação de Maria Helena Alves T. Gomes, 
que apresentou algumas das atividades da 
Regional de São José do Rio Preto; Jacy Pit-
ta mostrou as ações desenvolvidas no Vale 
do Paraíba; Luiz Correa destacou as inicia-
tivas da Regional Campinas; Valdemar José 

Marcos: “É importante 
que acreditemos na força 

que o SINTESP tem. 
Atualmente somos 

considerados um 
sindicato modelo”

SINTESP realizou 
        16ª Convenção Anual da Diretoria

Es
pe

ci
al

Momento de confraternização dos 
diretores. Todos destacaram o clima 
de harmonia e  a beleza do Clube 
de Campo do Sintracon-SP, cedido 
gentilmente pela entidade para o 
SINTESP realizar a sua 16ª Convenção
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da Silva apontou os resultados da Regional 
Sorocaba; em seguida foi a vez da Regio-
nal Santos mencionada por Edler Silva, que 
representou o vice-presidente Paulo Sérgio 
Novaes; Selma Rossana, vice-presidente da 
Regional Guarulhos, destacou as principais 
ações e conquistas desta regional; Léo Gidelti 
Costa mostrou o desenvolvimento das ações 
na Regional Osasco; Evaldir Jesus de Moraes 
apontou atividades importantes que aconte-
ceram na Regional Ribeirão Preto; a Regio-
nal Presidente Prudente foi representada por 
Sérgio Oliveira; e Luiz Crispim informou as 
atividades da Regional ABC. 

A maioria dos relatos destacou-se um traba-
lho apurado para consolidar o nome do SIN-
TESP em várias frentes envolvidas com a SST 
no Estado, como a participações em Cerests 
- Centros de Referência em Saúde do Traba-
lhador; esclarecimentos sobre os benefícios e 
vantagens que o TST conquista ao se tornar 
um associado; apoio em homologações; rea-
lização de eventos, cursos, palestras técnicas 
e treinamentos sobre temas importantes para 
o TST, como NR 18, PPRA, Espaço Confi na-
do, EPIs, etc, em parceria com entidades re-
conhecidas no setor como o Senac, além de 
atuação pontual em escolas técnicas, partici-
pação em bancadas do governo, grupos de 
estudos, entre outras ações.

Complementando os trabalhos da 16ª Con-
venção, para apresentar as ações do Conse-
lho Fiscal foi convidada a diretora Mirdes de 
Oliveira. Em relação as atribuições de cada di-

retoria, os diretores responsáveis fi zeram um 
breve relato do respectivo trabalho em suas 
secretarias. Marcos iniciou explanando sobre 
a Secretaria de Formação Profi ssional sob a 
coordenação de Tânia Angelina dos Santos; 
Heitor Domingues de Oliveira, expôs sobre as 
Parcerias; Luiz de Brito Porfírio, sobre Patri-
mônio; Sebastião Ferreira da Silva, mostrou 
os trabalhos da Gestão Administrativa; Val-
dizar Albuquerque, informou sobre as ações 
da Comunicação; Renê Cavalcanti, sobre De-
senvolvimento Profi ssional; Élcio Pires, sobre 
o setor Financeiro; Armando Henrique, sobre 
o Departamento Jurídico; Laércio Fernandes 
Vicente e Rogério de Jesus Santos, sobre as 
Relações Institucionais; e Wagner De Paula, 
sobre o Departamento Social. 

Os relatos mostraram o quanto é signifi cativo 
dar espaço para que os diretores possam des-
crever o desenvolvimento de seus trabalhos, 
para apontar quais os resultados conquista-
dos no dia a dia, assim como as difi culdades 
enfrentadas e as soluções encontradas. “É 
um momento de acertar as arestas, colocar 
quais foram as difi culdades e conquistas de 
cada um, pois só assim podemos avaliar nos-
so desempenho no todo e acertarmos o pas-
so durante o ano”, avaliou Marcos.

Ainda na primeira parte dos trabalhos, com o 
apoio dos consultores Édimo Luís Silva e Fer-
nando Bosquetti, da empresa DHOSS – De-
senvolvimento Humano e Organizacional em 
Segurança Sustentável, os diretores foram 
orientados a formarem equipes para elabo-
rarem propostas que deverão ser realizadas 
ao longo de 2012. Cada equipe indicou três 
propostas/projetos gerais para o SINTESP, 
nas quais prevaleceram questões que apon-
tam onde querem que o SINTESP chegue e 

No dia 11 foi realizada a reunião com os 
diretores e as 10 regionais para apresentação 
das atribuições de cada um e as atividades 
promovidas ao longo de 2011

Os diretores foram orientadores a 
formarem equipes para a elaboração de 
propostas que visem melhorias para as  
ações do SINTESP em 2012

 1 Arrecadação (profi ssionalizar a captação de 
associados)

 2 Comunicação (este foi o item de maior 
prioridade entre as equipes e mostrou a 
necessidade de estabelecer procedimentos 
para melhorar a comunicação interna da 
entidade)

 3 Formação sindical (estabelecer aportes para 
melhor preparação técnica da diretoria)

 4 Melhoria das ações internas do sindicato

 5 Qualidade dos cursos de formação de TST 
(atuação mais apurada nas escolas)

 6 Ação sindical direta com os Técnicos de 
Segurança do Trabalho

 7 Estrutura física (melhorar meios eletrônicos, 
apoio em eventos, recursos humanos, etc)

 8 Fortalecer ações para atrair e manter 
associados

 9 Divulgação do SINTESP (ampliação dos 
canais de divulgação)

 10 Realização de 2 (duas) mesas redondas por 
regional anualmente

 11 Fortalecimento da representação política 
nacional 

 12 Geração de emprego e trabalho no setor

13 Nomear diretor responsável pelo suporte 
técnico

 14 Nomear facilitadores das regionais

 15 Criação do Instituto dos Técnicos de 
Segurança do Trabalho

As 15 propostas 
estabelecidas foram:

Os especialistas Édimo (primeiro à 
esquerda) e Fernando, da empresa 
de consultoria DHOSS, auxiliaram os 
diretores nas atividades desenvolvidas 
durante a 16ª Convenção
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“Esse tipo de en-
contro é muito im-
portante para que 
haja troca de infor-
mações, sobretudo, 
para sabermos a 
situação geral e que 
diz respeito ao de-
senvolvimento do 
sindicato, quais os 
problemas que exis-
tem, principalmente 
nas regionais. E es-
tou vendo que está 
sendo agregada 

muita coisa boa nos últimos tempos e que 
está mostrando um melhor comprometi-
mento, não só por parte da sede, mas das 
regionais também. Em relação as propostas 
da minha equipe estamos visando muito a 
melhoria na comunicação, na troca de infor-
mações, assim como um comprometimento 
de ambas as partes para uma melhor forma-
ção sindical para todos nós. Por isso, consi-
dero que está sendo muito importante essa 
convenção e, com certeza, se sairmos daqui 
comprometidos com as propostas apresen-
tadas vai dar tudo certo e fl uir melhor para 
o SINTESP.” 

“É a primeira con-
venção que participo 
e vejo que é interes-
sante porque tem um 
cunho educativo de 
se melhorar a intera-
ção entre os diretores 
vice-presidentes das 
regionais, os direto-
res de São Paulo e 
o SINTESP como um 
todo. Por isso, estou 
vendo que encontros 

como esse é muito importante, válido e tem 
que continuar. Sobre as propostas ressalto 
que deve ter um monitoramente por meio 
da pessoa de um diretor facilitador para 
nos dar um retorno do que foi reivindica-
do nesta reunião. Mesmo que as propostas 
apresentadas não sejam aprovadas por 
unanimidade temos que defi ni-las de forma 
democraticamente para ver o que cada vice-
-presidente, cada diretor tem de proposta e 
o que ela poderá agregar de valor para toda 
a nossa categoria. Como vice-presidente da 
regional Campinas eu e os demais direto-
res temos a satisfação de fazermos parte de 
uma das regionais mais atuantes do SIN-
TESP e vamos continuar trabalhando para 
consolidar nosso sindicato na região.” 

DEPOIMENTOS REGIONAIS

o que querem que ele faça durante o ano, 
visando, sempre, melhorias para a categoria. 
Portanto, foram estabelecidos critérios para 
defi nir as prioridades, pois a atividade visou 
pontuar itens estratégicos para auxiliar a es-
tabelecer os objetivos e metas de cada pro-
posta escolhida levando em conta o que dá 
para o SINTESP fazer e o que não dá diante 
das circunstâncias vigentes a curto, médio e 
longo prazo.

Logo após o intervalo de almoço, quando 
mais uma vez prevaleceu o clima de har-
monia e satisfação pela oportunidade do 
encontro, foi iniciada a segunda parte dos 
trabalhos. O diretor Valdizar leu todas as pro-
postas e os representantes de cada equipe 
puderam esboçar os detalhes de cada uma e 
objetivos. Em paralelo, o diretor Renê anotou 
todas as propostas, fazendo uma triagem 

das ideias repetidas para, ao fi nal, contem-
plar, 15 itens na relação geral. 

Os consultores da DHOSS, Édimo e Fernando, 
deram orientações de como implementar es-
tratégias para que os itens sejam colocados 
em práticas, pois, por meio deles, certamente, 
o SINTESP alcançará excelentes resultados. 
Cada item tem uma meta e um indicador de 
desempenho para que seja possível monito-
rá-lo, portanto, será necessária a nomeação 
de gestores para coordenar as propostas e, 
em consenso, todos concordaram em atuar 
dentro desses critérios, fi cando estabelecido 
que será realizada uma reunião para a defi -
nição dos trabalhos e responsabilidades. 

Para fi nalizar a convenção, Marcos Ribeiro 
compartilhou informações importantes para 
uma melhor organização do sindicato, apre-

sentou os resultados fi nanceiros do período 
e quais são as metas para 2012. Em seu pro-
nunciamento destacou a responsabilidade 
de cada um da diretoria para a execução das 
tarefas visando atingir as metas propostas. 
“Vamos atuar para colocar em prática o que 
é possível, dentro da nossa realidade, sem 
aumentar ou criar novos passivos, traba-
lhando com seriedade e responsabilidade”, 
observou. 

Ele aproveitou para agradecer, em público, as 
funcionárias Celeste, Jenifer e Luzia, pelo apoio 
solidário junto aos preparativos para a realiza-
ção da Convenção, reconhecendo o importante 
papel delas para que tudo saísse a contento e 
atendesse as expectativas dos diretores. 

Além disso, o presidente deu a palavra para 
Armando Henrique que, muito emocionado, 

Maria Helena 
Alves T. Gomes 

Regional de São José 
do Rio Preto

Luiz Correa
Regional Campinas

“A minha expectativa 
com essa 16ª Con-
venção é a melhor 
possível, pois defen-
demos nossas pro-
postas e acreditamos 
que essas ações irão 
ajudar o SINTESP a 
ser mais efi caz, mas, 
para isso, precisamos 
que as mesmas se-
jam imediatas. Para 
2012, a Regional 

Osasco continuará aperfeiçoando algumas 
ações, como um dos seus principais traba-
lhos, que tem sido feito já há algum tempo, 
que é o Projeto Cidadão, ou seja, a regional 
participar dos eventos e acontecimentos da 
cidadania, como questões relacionadas a 
acidentes de trânsito, áreas de risco, parti-
cipação em escolas e sindicatos da região, 
passando o nosso conhecimento enquanto 
TSTs para a população, contribuindo, assim, 
para melhorar a qualidade de vida no dia a 
dia de cada cidadão.”

Léo Gidelti Costa
Regional Osasco
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“Esta convenção está 
mostrando o quanto 
amadurecemos e uma 
maior união que, cer-
tamente, são resulta-
do dos desafi os que o 
SINTESP enfrentou em 
2011 e que nos ajuda-
ram a crescer. Por isso, 
temos que agradecer, 
pois nunca vi tantas 
pessoas tão envolvidas 
e com vontade de ven-

cer. Isso signifi ca que foi uma experiência muito 
boa, pois hoje estamos atuando mais focados 
em buscar alternativas para melhorar nosso 
sindicato. Em relação aos projetos para 2012, 
diante de tudo que aconteceu em 2011 vimos 
que precisávamos mudar e é a primeira vez 
que estamos fazendo um planejamento anual. 
Além disso, o mais interessante é que nas pro-
postas da minha equipe, por exemplo, a palavra 
crescimento aparece em três tópicos e não é 
só visando o lado fi nanceiro, mas, também, o 
crescimento nacional e nas bases, bem como 
nas melhorias das relações internas e externas. 
Sabemos que temos muito ainda que melhorar, 
mas essa equipe está bem empenhada e tem 
tudo para ser um time vencedor.”

“A convenção está 
sendo realizada num 
momento oportuno, 
neste espaço, muito 
adequado para que 
possamos fazer dis-
cussões dessa natu-
reza, sobre o futuro 
não só do SINTESP, 
mas de todos os 
profi ssionais da SST. 
Claro que o SINTESP 
é a célula mater para 

alavancar todas as propostas aqui apresen-
tadas e a minha expectativa é de que va-
mos ter melhorias, por isso vamos trabalhar 
para que as propostas sejam colocadas em 
prática na medida do possível, pois temos 
que considerar ações de curto, médio e a 
longo prazo, de acordo com a realidade do 
SINTESP e vamos contemplar aquelas que 
estiverem ao nosso alcance. O meu grupo 
elencou em suas propostas 4 eixos: ação 
sindical diretamente com os TSTs; aumento 
de receita; melhor divulgação do SINTESP 
em busca dos sócios; e capacitação da di-
retoria atual para atender a demanda da 
nossa categoria e atingir as metas estabe-
lecidas.” 

“Nossa equipe 
apresentou itens 
que são impres-
cindíveis para 
melhorar, princi-
palmente, a ques-
tão da comuni-
cação interna do 
SINTESP, os quais 
sendo bem apli-
cados, certamen-
te, irão propor-
cionar retornos 
positivos para 
todos nós. Em 

relação as atividades da nossa regional, 
temos mostrado um trabalho proativo 
por meio de parcerias que nos ajudam a 
atender os anseios dos TSTs da região e 
que são importantes para levar a infor-
mação técnica aos profi ssionais da área, 
fazendo até mais do que é esperado, 
pois nosso objetivo é fortalecer o nome 
do SINTESP em nossa regional. Para 
2012 já temos alguns eventos agenda-
dos e boas perspectivas de trabalho em 
prol da nossa categoria.”

As equipes indicaram 15 propostas, que 
serão analisadas e colocadas em prática 
de acordo com as ferramentas disponíveis 
visando obter resultados positivos para o 
SINTESP e em prol da categoria

agradeceu o apoio e confi ança de todos os 
companheiros quanto ao seu trabalho à fren-
te do sindicato nos últimos anos.

Marcos destacou ainda que o clima des-
contraído e de alegria durante a convenção 
provou que todos amadureceram muito ao 
longo do ano. “Passamos por momentos 
difíceis, mas que nos ajudaram a crescer e 
a valorizar nosso trabalho. Isso está muito 
claro nesta 16ª Convenção. Por isso, vamos 
continuar avançando em prol dos objetivos 
da nossa categoria”, pontuou. “Elencamos 
várias conquistas em um ano de gestão e 
que não são méritos só do presidente, mas, 
na verdade, de toda a equipe. A equipe toda 
está de parabéns!”, salientou. 

Outro ponto importante ressaltado por Mar-
cos é a importância de se acreditar na força 
que o SINTESP tem. “Tenho sido abordado 

em vários eventos nos quais destacam que o 
sindicato dos Técnicos é o exemplo dos sin-
dicatos em todo o país, ou seja, é considera-
do um modelo, por isso precisamos valorizar 
isso!”, expressou.

Segundo ele, é importante que todos este-
jam unidos num pensamento só: o SINTESP. 
“Essa marca vai fi car pra sempre, não sai 
mais. Essa marca é importante para nós, por 
isso é importante que todos estejamos em 
sintonia. E essa reunião provou que esta-
mos no caminho certo, pois é a primeira vez 
que estamos com todos os representantes 
das regionais presentes, os diretores que 
não puderam vir por algum motivo, tam-
bém merecem nossos agradecimentos, pois 
colaboraram para o sucesso do sindicato. É 
muito importante essa união. E vamos con-
tinuar trabalhando em prol do nosso sindi-
cato!”, fi nalizou Marcos.

Luiz Crispim
Regional ABC

Evaldir Jesus 
de Moraes

Regional Ribeirão 
Preto

Selma Rossana
Regional Guarulhos
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“Nesta 16ª Convenção 
estão surgindo, através 
de ideias do meu gru-
po e conversas com 
demais colegas, algu-
mas propostas que eu 
acredito que serão im-
portantes para o nosso 
aperfeiçoamento, uma 
vez que parte das pes-
soas que participam de 
reuniões mensais sobre 
o sindicato informa que 

tem encontrado algumas difi culdades no dia 
a dia. Então, a nossa expectativa é de as pro-
postas das equipes sejam colocadas em práti-
cas e que dêem resultados efetivos, uma vez 
que estamos vendo que a diretoria atual, não 
fazendo nenhuma crítica as anteriores, está 
mais aberta para troca de informações e com 
o propósito de colocar em prática as sugestões 
construtivas. Se as propostas forem colocadas 
em prática, creio que só teremos a lucrar, nós, 
os diretores, o sindicato e, principalmente, os 
profi ssionais associados.”

“As minhas expecta-
tivas foram superadas 
nesta 16ª Convenção, 
primeiro pelo fator 
da integração com 
os demais diretores 
e o aprofundamento 
no conhecimento de 
como é essa orga-
nização, e, segundo, 
porque vislumbramos 
a oportunidade de 
trabalhar mais em 

prol da categoria, que é diferenciada, mas 
que muitas vezes não tem o devido respeito 
e até por falta de mobilização e integração 
entre os técnicos porque estão muito pulve-
rizados. Desta forma, a nossa expectativa é 
que possamos, a partir de agora, traçar um 
trabalho, não desprezando o que já foi cons-
truído até aqui e que é muito importante 
para valorizar a história do SINTESP, mas, sim, 
de que, daqui por diante, a nossa expectativa 
é de conseguir alavancar outras ferramentas 
e buscar melhorar essa representatividade.” 

“Estou muito satis-
feito com essa con-
venção. É a primeira 
vez que participo re-
presentando a minha 
região, por isso vim 
bastante ansioso e 
preocupado por en-
contrar pessoas que 
estão mais atuantes, 
mas que estão sen-
do muito atenciosos, 
receptivos, e acredito 

que vou aprender muito com eles, como já 
estou aprendendo. Quero compartilhar com 
meus companheiros tudo o que estou vendo 
aqui, pois desejo que na próxima convenção 
possamos trazer mais experiências boas de 
Presidente Prudente. Nosso desejo é de que 
consigamos alcançar mais realizações a par-
tir do que estou vivenciando aqui. As propos-
tas do meu grupo objetivam atrair novos TSTs 
para que façam parte do coletivo e venham 
a somar para que venhamos a crescer cada 
vez mais.”   

DEPOIMENTOS REGIONAIS

Valdemar José
da Silva

Regional Sorocaba

Edler Silva
Regional Santos

Sérgio Oliveira
Regional Presidente 

Prudente

“Eu participei de todas as con-
venções do SINTESP, mas, nesta, 
especialmente, estou vendo uma 
perspectiva melhor. Estou sentin-
do que, das propostas que esta-
mos colocando no papel, algumas 
vão virar realidade, pois os cole-
gas estão com a cabeça aberta e 
contribuindo com sugestões que 
tem muitas chances de serem efe-
tivadas. A minha expectativa é de 

que realmente possamos realizar 
um trabalho melhor, pois de todas 
as convenções que tivemos apro-
veitamos muito pouco do que foi 
proposto, mas, nessa, acredito 
que pelo menos 50% sejam efe-
tivamente possíveis de serem apli-
cadas, pois é nítido que estamos 
mais focados em prol do sindica-
to. Há divergências sim, mas isso 
faz parte e o clima hoje mostra 

que houve um amadurecimento 
de nossa parte, pois as divergên-
cias nos ajudaram a crescer. Por 
isso, essa é uma das melhores 
convenções que já participei e 
sugiro, inclusive, que na próxima 
convenção possamos trazer a fa-
mília para aproveitar um pouco 
desse local tão bonito e junto aos 
demais integrantes do SINTESP 
que também é uma família.”

Jacy Pitta
Regional Vale do Paraíba
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  Técnico de Segurança do Trabalho

S 
empre que é publica-
da uma nova legisla-
ção logo vemos os co-

legas Técnicos de Segurança 
do Trabalho preocupados e 
tentando entender qual sua 

responsabilidade em relação a aquele as-
sunto.  Embora a NR 33 não seja assim tão 
recente não são poucas as ocasiões que 
observamos questionamentos sobre o pa-
pel do TST na aplicação desta NR e por isso 
resolvemos escrever este breve texto. 

Um ponto importante a ser observado an-
tes de seguirmos adiante,  diz respeito a 
necessidade que temos em nossa área de 
encontrar o ponto de equilíbrio em rela-
ção a responsabilidade que temos. Para 
encontrar este ponto precisamos tirar de 
nossas cabeças a cultura do inspetor e su-
pervisor e assumirmos a condição do téc-
nico que orienta, planeja e em alguns ca-
sos quando a organização defi ne também 
supervisiona. Para que este responsabili-
dade seja atendida é preciso mais estu-
do e conhecimento e menos interferência 
direta no processo. E assim se cumpre o 
item 12 d da NR 4 - responsabilizar-se 
tecnicamente, pela orientação quanto ao 
cumprimento do disposto nas NR aplicá-
veis às atividades executadas pela empre-
sa e/ou seus estabelecimentos.

A própria NR 33 logo de inicio defi ne com 
clareza quais são e de quem são as respon-
sabilidades em relação ao cumprimento da 
norma e é muito interessante como a sigla 
SESMT ou a citação dos profi ssionais es-
pecializados não ocorre em qualquer parte 
dela. No entanto,  a nossa competência 
existe é está clara na NR 4 conforme men-
cionamos acima.

De forma prática a primeira responsabi-
lidade do TST em relação a NR 33 é co-
nhecer e interpretar a norma naquilo que 
ela se aplica as atividades executadas pela 
organização com a qual tem vinculo. Se a 
organização tem alguma maturidade em 
relação ao assunto SST é muito provável 
que a direção valha-se as orientações do 

seu SESMT para implementar a NR 33. O 
problema e que isso muitas vezes ocorre 
mas o TST não procurou conhecer a norma 
o sufi ciente para prestar as informações 
que são necessárias.

O primeiro ponto para uma gestão adequa-
da é a indicação do Responsável Tecnico e 
existe uma tendência do próprio SESMT as-
sumir tal responsabilidade o que desde cedo 
evidencia um grande equivoco - o mesmo 
que parte das vezes reside no programas 
de SST onde quem cuida do processo e tem 
recursos e poder não cuida da segurança e 
saúde. O TST deve contribuir para este es-
colha seja adequada e quando ela ocorrer 
assumir junto a este responsável o papel de 
orienta-lo quanto a NR 33.

O segundo ponto essencial diz respeito a 
identifi cação do espaços confi nados e o 
reconhecimento dos riscos neles existen-
tes e aqui entra um ponto crucial entre a 
realidade e a prática.  Para que este “re-
conhecimento” em duas fases seja correto 
é preciso que pessoas tenham preparo e 
conhecimento - ocorre que até nesta fase 
via de regra ninguém foi ainda treinado e 
quem tem ali um pouco mais de conhe-
cimento sobre o assunto é mesmo o TST 
- que também a maioria das vezes cuida 
do espaço confi nado como um generalis-
ta.  Como vai se agir aqui vai depender de 
muitos fatores como o porte da organiza-
ção, a quantidade de espaços confi nados e 
acima de tudo a complexidade dos mesmo 
em termos de riscos. Como sabemos que 

boa parte dos aciden-
tes com espaços  con-
fi nados ocorrem pelo 
simples fato das pes-
soas nem ao menos 
saberem que tal local 
é um espaço confi na-
do é importante que 
se faça a identifi cação 
o quanto antes e o acesso seja limitado e 
controlado. No que diz respeito ao reco-
nhecimento dos riscos isso parte das vezes 
vai depender da compra de serviços devido 
a ausência de conhecimento e equipamen-
tos. Mas lembrem isso não é regra porque 
boa parte das organizações tem poucos es-
paços confi nados e são classifi cados como 
tal muito mais pela geometria e condições 
de acesso do que pela presença de agentes 
químicos.

Em seguida devemos juntar o que já temos 
e defi nirmos uma gestão mínima para o as-
sunto sempre DEFININDO e ORGANIZANDO 
as ações necessárias para que os trabalhos 
possam ser realizados sem causar acidentes. 
Neste ponto iremos então trabalhar a parte 
das emergências e salvamentos, bem como 
a existência de um Permissão de Entrada de 
Trabalho - PET, a realização do treinamento 
de pessoas, etc.  E informaremos e prepara-
remos as pessoas envolvidas para que a NR 
33 seja cumprida.

Obviamente que conforme as organizações 
e suas estruturas o profi ssional TST pode 
ser designado para cumprir outros papeis 
dentro da gestão da NR 33 e aqui reside 
um grande perigo de assumir responsabi-
lidades sem que para isso tenha sido ao 
menos treinado, como por exemplo atuar 
como Supervisor de Entrada.  Vemos por 
toda parte colegas que tem verdadeira 
paixão pelas praticas de campo mas pouco 
se preocupam com suas competências de-
fi nidas pela legislação e sem preocupar ao 
mesmo tempo com a qualifi cação neces-
sária para assumir esta ou aquela respon-
sabilidade o que no caso de um acidente 
irá causar problemas para a organização e 
mesmo para o TST.  

Cosmo Palasio de 
Moraes Junior, 

www.cpsol.com.br

A NR 33 defi ne com 
clareza quais são 
e de quem são as 

responsabilidades em 
relação ao cumprimento 
da norma, no entanto a 

competência dos Técnicos 
de Segurança do Trabalho  
existe e está clara na NR 4
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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:  

M
ei

o 
Am

bi
en

te Programa vai ampliar coleta seletiva 
      e separação de resíduos em SP

O 
s moradores do Estado de 
São Paulo contam agora 
com o programa “Dê a 

Mão para o Futuro – Ajude a gerar 
trabalho e renda” – será implantado 
no Estado, promovendo na popula-
ção o hábito de separar as embala-
gens pós-consumo e os materiais 
recicláveis e coordenando ações que 
permitam às cooperativas de catado-

res terem mais lucros e mais produtividade.

No dia 28 de fevereiro o secretário de Meio 
Ambiente do Estado de São Paulo, Bruno 
Covas, e o presidente da Abihpec - Associa-
ção Brasileira da Indústria de Higiene Pes-
soal, Perfumaria e Cosméticos, entidade res-
ponsável pelo Dê a Mão para o Futuro, João 
Carlos Basilio, realizaram a assinatura ofi cial 
do Termo de Compromisso de Implantação. 
O termo cumpre as exigências da Lei no. 
12.300/06, que institui a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos”, o Decreto 54.645/09 
e a Resolução SMA-38/11.    

O programa que será realizado no Estado de 
São Paulo deverá ser incorporado ao Acordo 
Setorial Nacional e adequado às metas que 
forem estabelecidas naquele documento. O 
Dê a Mão Para o Futuro é realizado em par-
ceria com a Abipla - Associação Brasileira das 
Indústrias de Produtos de Limpeza e Afi ns.

A ideia central do Dê a Mão Para o Futuro é a 
responsabilidade compartilhada, promoven-
do ações que integrem todos os segmentos 
no objetivo principal de correta separação e 
destinação dos resíduos sólidos urbanos. 

O primeiro objetivo é incentivar os moradores 
do Estado a adquirirem o hábito de separar 
os materiais recicláveis e entregá-los para a 
coleta seletiva. Para isso será realizada cam-
panha educativa, com informações sobre 
horários de coleta, materiais que devem ser 
separados e cuidados necessários com cada 
tipo de resíduo.

Também serão colocadas em prática, em con-

junto com as prefeituras participantes do pro-
grama, estratégias de recolhimento e triagem 
deste material reciclável que foi pré-separado 
nas residências e estabelecimentos comerciais. 
A profi ssionalização deste processo de recolhi-
mento traz uma maior qualidade de vida aos 
catadores, que podem concentrar o trabalho 
nas centrais de reciclagem, sem a necessidade 
de fi carem nas ruas revirando o lixo. 

As cooperativas também são benefi ciadas, 
com doação de equipamentos necessários 
(esteiras, balanças, elevadores hidráulicos, 
etc.), capacitação dos profi ssionais e assesso-
ria para o estabelecimento do correto fl uxo 
da planta produtiva, por exemplo.

“Buscamos criar uma solução técnica, am-
biental, econômica e socialmente apropriada 
para a gestão dos resíduos sólidos urbanos”, 
defi ne Rose Hernandes, diretora de Meio Am-
biente da Abihpec.  
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S I N T E S P16

N 
o dia 21 de janeiro de 2012, esti-
veram reunidos na Baixada Santista 
10 presidentes de Sindicatos de Téc-

nicos de Segurança do Trabalho (Acre, To-
cantins, Amazonas, Mato Grosso, São Paulo, 
Santa Catarina, Paraná, Alagoas, Rio Grande 
do Norte e Roraima)

Desde o fi nal de 2011, quando o SINTESP 
se desfi liou da Fenatest, existia um diálogo 
para criação desse fórum para fortalecer 
ações em prol da categoria que sejam de 
âmbito nacional, e, justamente a ausência 
dessas ações é que motivaram a entidade 
a tomar a atitude de criação do fórum, me-
diante assembleia realizada e que, por una-
nimidade, os associados aprovaram.

Nesta data, 21 de Janeiro, deu-se início ofi -
cialmente a criação do fórum. Após a apre-
sentação de propostas, em consenso, fi cou 
criada a Agenda Positiva de Construção de 
Propostas do Fórum Interestadual dos Técni-
cos de Segurança do Trabalho, sendo pauta:

1. Ratifi cação dos princípios da criação 
do FORUM INTERESTADUAL DOS TST.

2. Construção da estrutura operacional 
do FORUM INTERESTADUAL DOS TST.

3.Planejamento das atividades do 
FORUM INTERESTADUAL DOS TST
para 2012

4. Construção dos objetivos, estratégias 
e metas.

5. Construção de procedimentos de 
funcionamento.

6. Tomada de posição individual e 
coletiva dos membros do Fórum, em 
relação à fi liação e manutenção de 
cargos na FENATEST.

A Proposta de Princípios conta 
com os seguintes itens:

1. Decisões com base nos princípios 
democráticos, prevalecendo 2/3 de 
consenso entre os fi liados.

2. A deliberação de ações de consenso 
entre os membros do fórum, no que 
couber participação da categoria dos 
Técnicos de Segurança do Trabalho, 
será de competência de cada sindica-
to fi liado nas suas respectivas bases 
estaduais.

3. Privilegiar ações focadas e de 
interesse coletivo nacional, visando o 
fortalecimento dos sindicatos, defesa 
da geração de trabalho e empregos 
dignos para a categoria dos Técnicos 
de Segurança do Trabalho.

4. Pauta positiva.

Segundo João Carlos Figueira, presidente do 
Sindicato dos Técnicos de Segurança do Traba-
lho de Santa Catarina, nunca houve uma reu-
nião na qual imperasse tanto respeito mútuo 
como esta em que ocorreu em São Paulo e “é 
assim que trabalharemos pelos Técnicos de Se-
gurança do Trabalho de todo o país, indepen-
dentemente de Estado, mas, sim, pela Catego-
ria, respeitando as opiniões e divergências de 
cada um, com respeito, com ética”. João Car-
los Figueira fi nalizou dizendo “nasceu em São 
Paulo uma irmandade... coisa emocionante!”

Para Marcos Ribeiro, presidente do SINTESP, 
poder unir os Estados em prol de ações e 

benefícios da categoria, 

simplesmente, é uma realização que sonha-
mos há muito tempo por saber que é possível. 
“Tem muita gente querendo trabalhar para 
isso e as poucas pessoas que não querem não 
podem ser empecilhos para crescer nossa pro-
fi ssão”, observou.

Para Armando Henrique, indicado por unani-
midade como coordenador do Fórum Interes-
tadual Permanente dos Técnicos de Segurança 
do Trabalho pelo período de um ano, este será 
um espaço para fazer frente a uma infi nidade 
de demandas represadas e de interesse nacio-
nal para a categoria dos profi ssionais Técnicos 
de Segurança do Trabalho.

“Estamos construindo nosso plano de ação 
sempre dentro das grandes demandas”, ex-
plicou. Dentre elas, Armando citou que con-
tinua sendo prioritária a questão do conse-
lho de classe, mas questões como ajudar os 
sindicatos estaduais a construir e sustentar 
suas convenções coletivas da categoria tam-
bém são fundamentais, pois a grande maio-
ria não tem sequer a convenção. “Temos 32 
demandas represadas em nível de interesse 
nacional e estamos ordenando essas de-
mandas para respeitarmos a maioria, uma 
vez que o nosso fórum vai ter um caráter de 
colegiado, ou seja, não se deve tomar posi-
ção de forma isolada, apenas com a posição 
do coordenador, por exemplo”, avisou.

Segundo ele, os participantes estão muito 
felizes em relação a essa iniciativa. “Vamos 
trabalhar fortemente para que, em 2012, con-
sigamos mostrar para o que viemos. Portanto, 
deixamos bem claro que o objetivo do fórum 
não é fazer enfrentamento político com outra 
federação. Nós queremos, na verdade, fazer 
frente a esse vazio que sentimos em relação 
as demandas represadas e, logicamente, atra-
vés do fórum queremos dar um nível maior de 
contribuição para chegar a um nível de organi-
zação nacional do tamanho que a gente gos-
taria que fosse.  O que nos interessa, portan-
to, é que isso aconteça na prática e estamos 
apostando as nossas fi chas na arregimentação 
da categoria de forma ampliada para que al-
cancemos esses resultados”, concluiu.   

SINTESP participa da criação do Fórum Interestadual
                Permanente dos Técnicos de Segurança do Trabalho

Os presidentes de 10 sindicatos de TSTs de 
vários estados reuniram-se na Baixada Santista 
para ofi cializar a criação do Fórum Interestadual 
dos TSTs: o objetivo é construir uma agenda 
positiva em prol da categoria em nível nacional



Anúncio de 
1/2 página

p. 17

Jornal do SINTESP - Ano 2012 - Nº 240

16/02 Elaboração da Pauta de 
Reivindicações

23/02 Publicação do Edital de 
Assembléia da Categoria

01/03 Realização da Assembléia Geral 
Extraordinária com a categoria 
para aprovação da Pauta de 
Reivindicações

02/03 Emissão das cartas de convocação 
aos 269 Sindicatos Patronais 
para a 1ª Reunião de 
Negociação Direta no SINTESP

15/03  1ª Reunião de Negociação 
Direta com os Sindicatos 
Patronais no SINTESP

16/03 Emissão das cartas de 
convocação aos Sindicatos Patronais 
para 2ª Reunião de Negociação 

Direta no SINTESP (Agendar 
Mesa Redonda na SRTE/SP 

29/03  2º Reunião de Negociação 
Direta com os Sindicatos 
Patronais no SINTESP

30/03 Emissão das cartas de convocação 
aos Sindicatos Patronais para 
mesa redonda na SRTE/SP * 
segunda quinzena de abril 

A defi nir  Mesa Redonda de Conciliação 
com os Sindicatos Patronais 
na Superintendência Regional 
do Trabalho e Emprego 

30/04 Instauração do Dissídio Coletivo 
no Tribunal Regional do Trabalho

A defi nir  1ºReunião de Negociação 
com a FIESP e Sindicatos 
Patronais fi liados

A defi nir  2º Reunião de Negociação 
com a FIESP e Sindicatos 
Patronais fi liados

A defi nir  Assinar a Convenção 
Coletiva com a FIESP e 
SINDUSCON

A defi nir  Assinar Acordo Coletivo
com a SOCICAM

A defi nir  Assinar Convenção
Coletiva com a SINAENCO 

A defi nir  Assinar a Convenção 
Coletiva com a 
FECOMÉRCIO

A defi nir  Assinar Convenção 
Coletiva com o SINDHOSP 
E SINDHOSFIL    

DISSIDIO COLETIVO – SINTESP/2012
C R O N O G R A M A
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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 profi ssionais 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 confi rmação 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

comunicação, 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

da
 d

e 
cu

rs
os



Anúncio de 
1/2 página

p. 19

Jornal do SINTESP - Ano 2012 - Nº 240
Es

pa
ço

 d
o 

le
ito

r   “Preciso de ajuda, ou 
melhor, um conselho e não sei 
que caminho seguir e como?! 

Há três anos ganhei uma bolsa 
de estudos pelo Pro uni em 
Segurança do Trabalho em 

Nível Superior. No começo achei 
que não era o meu ramo, mas 
em seu decorrer me apaixonei 

pela área. Adorei o curso! Meu 
conhecimento se elevou, mas 

tem um problema: não consigo 
emprego e gostaria de continu-

ar os estudos, fazer o técnico. 
Por quê é difícil saber em 

quem acreditar? Já está CBO (214935), o 
curso já é reconhecido pelo Conselho 

Federal de Química (retif.artigo 01 
DOU  03/03/2011). Poderiam me dar um 
conselho de coração, pois acredito que 
o SINTESP tem o melhor a me oferecer, 
uma vez que estou sem chão e desem-

pregada vendo meu sonho de atuar 
numa profi ssão maravilhosa que é a 

SEGURANÇA DO TRABALHO. Acredito 
que tenho muito a oferecer, mas quero 

criar oportunidades.”
Patrícia Lucélia dos Santos Antunes

Porto Feliz - SP

Resp.: A questão não é em quem acreditar 
e, sim, entender a realidade das profi ssões 
em SST, mercado de trabalho e os aspectos 
legais que envolvem o exercício da profi ssão. 
Primeiramente, o exercício na área de SST é 
restrito aos profi ssionais constantes na NR 
04, falando de registro profi ssional obrigató-
rio dado pelo dimensionamento de SESMT 
e este exclui sua formação. Ocorre que o 
dimensionamento de SESMT, envolve menos 
de 1% das empresas, então, temos, no 
mínimo, 99% das empresas que precisam 
dos seus serviços com Consultora de SST, 
pois muitos dos serviços nestes, você, como 
Tecnólogo, pode executar. Em nossa área a 
experiência faz a diferença e para o Professor 
Valdizar Albuquerque, «experiência em nos-
sa área é conhecimento e para o mercado 
de trabalho, conhecimento é a capacidade 
do profi ssional solucionar problemas a curto 
espaço de tempo, menor investimento, me-
nor perda no processo que garanta saúde e 
integridade física dos colaboradores». Agora 
se você pretende concorrer a vagas no 1% 
que resta você terá de realizar o curso de 
Técnico de Segurança do Trabalho.

Valdizar Albuquerque
Diretor SINTESP / Comunicação e Marketing  

“Sou portuguesa Licenciada/Técnica 
Superior de Higiene e Segurança no Tra-
balho, tenho uma empresa de segurança 
no trabalho em Portugal desde 2009 e 
exerço a profi ssão. Gostaria de saber se 
as minhas habilitações são reconhecidas 
no Brasil.”
Cândida Soares - Portugal

Resp.: Você menciona em seu e-mail a sua 
função como Engenheira de Segurança e 
formação técnica superior em Higiene e 
Segurança do Trabalho. Se sua formação 
profi ssional for equivalente a Engenharia de 
Segurança, no Brasil, você terá que consultar 
o CREA, o qual refere-se ao Conselho de 
Classe dos Engenheiros de Segurança, pois é 
o conselho que lhe defi nirá se pode ou não 
atuar. Caso sua formação profi ssional seja 
equivalente a Técnico de Segurança, no Bra-
sil, você deve protocolar sua documentação 
e registro profi ssional em uma Superinten-
dência Regional do Trabalho ou no Ministé-
rio do Trabalho, pois este é o órgão compe-
tente a julgar sua competência em atuar no 
Brasil e emitir autorização para tal.

Tania Santos - Diretora SINTESP / Secretaria 
Formação Profi ssional
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