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que fez aprovar, no dia 28 de abril de 1989, 
a Lei C-223, que instituiu o “Dia de Luto pe-
las Pessoas Mortas ou Feridas nos Locais de 
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norte-americana AFL-CIO adotou a data com 
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Marcos Antonio Ribeiro - 
Presidente do SINTESP

E 
m 1912 foi constituída a Con-
federação Brasileira do Trabalho 
- CBT, durante o 4º Congresso 

Operário Brasileiro, realizado nos dias 
7 e 15 de novembro, incumbido de 
promover um longo programa de rei-
vindicações operárias: jornada de oito 
horas, semana de seis dias, construção 
de casas para operários, indenização 
para acidentes de trabalho, limitação 
da jornada de trabalho para mulheres e 
menores de 14 anos, contratos coletivos 
ao invés de contratos individuais, seguro 
obrigatório para os casos de doenças, 
pensão para velhice, fi xação de salário 
mínimo, reforma dos impostos públicos 
e obrigatoriedade da instrução primária. 
Em 1930 foi criado o Ministério do Tra-
balho, Indústria e Comércio, por meio do 
Decreto nº 19.433, de 26 de novembro, 
assinado pelo Presidente Getúlio Vargas, 
assumindo a pasta o Ministro Lindolfo 
Leopoldo Boeckel Collor.

Em 1960, o Ministério passou a ser deno-
minado de Ministério do Trabalho e Previ-
dência Social, por meio da Lei nº 3.782, 
de 22 de julho e, em 1974, o Ministério 
passou a ser denominado de Ministério 
do Trabalho, por meio da Lei nº 6.036, 
de 1º de maio. Já, em 1992, o Ministério 
passou a ser denominado Ministério do 
Trabalho e da Administração Federal, por 
meio da Lei nº 8.422, de 13 de maio.

Ministério do Trabalho e Emprego ocorreu 
em 1999, quando o Ministério passou a 
ser denominado assim por meio da Medi-
da Provisória nº 1.799, de 1º de janeiro.

Alterações à parte, o Ministério carrega 
um legado de avanços para o Brasil e ga-
rantia de vários benefícios aos trabalha-
dores, conquistados ao longo do tempo. 
Diante de sua importância para a socie-
dade, nos deixam perplexos em ver o su-
cateamento que vem se estendendo nos 
últimos anos e, em especial, nestes últi-
mos cinco meses que parece agonizar.

Desde dezembro do ano passado, por 
exemplo, o MTE vivia uma instabilidade 
política quanto à permanência ou não do 
Ministro interino, uma vez que os nomes 
cogitados para a pasta não se conseguia 
consenso pelo partido que tem a atribui-
ção (indicar) e em meio à especulação 
referente ao futuro do Ministério, uma 
delas é a fusão do Ministério do Trabalho 
e Emprego e o da Previdência Social.

Em meio ao esvaziamento do Ministério 
do Trabalho a sociedade convive com o 
desprezo com que são tratadas algumas 
iniciativas: Conselho Nacional de Relações 
do Trabalho, criado em agosto de 2010, 
e nunca efetivamente “implementado”; 
Fundacentro, entidade criada para a pes-
quisa científi ca e tecnológica relacionada à 

segurança e saúde dos trabalhadores, que 
hoje se encontra em situação critica e sem 
ações concretas que venham ao encontro 
com o fi m a que foi destinada.

Recentemente foi cancelada a reunião 
do Grupo de Trabalho sobre Divulgação 
de Normas Regulamentadoras, e as dis-
cussões e andamento de nosso Conselho 
Federal dos Técnicos de Segurança do Tra-
balho encontram-se numa triste inércia.

Diante deste quadro, podemos afi rmar, 
que se essa inoperância trouxesse preju-
ízo para os empresários, com certeza es-
taria em todos os meios de comunicação, 
mas como isto afeta somente os trabalha-
dores, o silêncio que se faz é muito grave, 
situação impensável se ocorresse com um 
dos outros Ministérios.

Essa grave situação deve ser pautada 
como prioritária no nosso meio sindical, 
pois se não tomarmos medidas emergen-
ciais, estas irão afetar as ações da nossa e 
das demais centrais sindicais na discussão 
e implementação dos assuntos, reivindi-
cações e, principalmente, nas ações con-
juntas de Segurança e Saúde do Trabalho. 
É neste cenário que o novo Ministro do 
Trabalho e Emprego assume a pasta, mais 
que oportunidade política, Brizola Neto 
deve ter compromisso e respeito pela Se-
gurança e Saúde do Trabalho. 
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F 
oi anunciado hoje para 
a categoria dos Técnicos 
de Segurança do Traba-

lho da Prefeitura de Guarulhos, 
que será concedido um abono 
salarial que se incorporará ao 
salário com o passar do tempo, 
no valor de R$ 430,00, que in-

cidirá sobre férias e 13º, com início a partir 
de 01 de Abril de 2012. Com isso, apesar de 
ainda fi carmos abaixo do piso da categoria 
questão de R$ 93,00, essa foi uma importan-
te vitória para todos nós e nossa luta”, afi rma 
Eduardo Biagini Gomes, Técnico de Seguran-
ça do Trabalho representante dos profi ssio-
nais na Prefeitura de Guarulhos.

Esse foi o resultado conquistado pela manifes-
tação pública que o SINTESP, através da Regio-
nal Guarulhos, realizou no dia 24 de fevereiro, 
com a participação dos funcionários públicos 
da Prefeitura de Guarulhos, sendo anunciado 
no dia 29 de março para a categoria dos Téc-
nicos de Segurança do Trabalho da Prefeitura. 

“Com o dissídio da Prefeitura, mais as pro-
gressões que cada técnico tem, muitos dos 
profi ssionais chegará a atingir o piso da ca-
tegoria de forma indireta”, completou Edu-
ardo, que agradeceu o apoio, ajuda e presen-
ça de todos que contribuíram de forma efetiva 
para essa importante vitória: à Selma Rossana, 
vice-presidente Regional Guarulhos; Armando 

Henrique, diretor Estadual do SINTESP; Marcos 
Ribeiro, presidente do SINTESP; toda a direto-
ria do SINTESP; dos Metalúrgicos, dos Quími-
cos, em especial ao Nelsão, o Nildo; bem como 
ao pessoal do STAP, os profi ssionais da área e 
todos colaboradores e demais colegas do meio 
político. “Peço que me perdoem se esqueci de 
alguém, mas obrigado a todos pela força!”

Segundo Selma, estamos comemorando esta 
vitória, mas vamos continuar articulados para 
conquistar e manter outros benefícios para 
a categoria. “Este trabalho mostra que uni-
dos podemos vencer, avançar cada vez mais 
e, porque não, pensar no nosso Conselho de 
Classe”, conclui.  

F oi anunciado hoje para 
a categoria dos Técnicos 
de Segurança do Traba-

lho da Prefeitura de Guarulhos, 
que será concedido um abono 
salarial que se incorporará ao 
salário com o passar do tempo, 

cidirá sobre férias e 13º, com início a partir 
de 01 de Abril de 2012. Com isso, apesar de 
ainda fi carmos abaixo do piso da categoria 
questão de R$ 93,00, essa foi uma importan-
te vitória para todos nós e nossa luta”, afi rma 
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Regional SINTESP Guarulhos colhe
        resultados positivos após manifestação pública

N 
o dia 22 de março de 2012 acon-
teceu o I Encontro dos Técnicos em 
Segurança do Trabalho de Vinhedo 

e Região, no auditório do Ceprovi - Centro 
de Educação Profi ssional de Vinhedo. 

O evento contou com a presença de Marcos 
Ribeiro, presidente do SINTESP, que parti-
cipou da abertura e fez a palestra “O perfi l 
do TST”. Em seguida, Armando Henrique, 
diretor do SINTESP, proferiu a palestra “A 
Nova Politica Nacional Segurança saúde do 
Trabalhador (PNSST)”; Antonio Carlos Ven-
drame, perito judicial, falou sobre “Pericias 
Judiciais Trabalhistas“; Evaldir de Moraes TST, 
vice-presidente da regional SINTESP Ribeirão 
Preto fez a palestra “E Agora? A Fiscalização 
Chegou”, e o tema “Proteção Respiratória”, 
foi apresentado por José Garcia, TST, do Gru-
po BT. Participaram cerca de 90 pessoas.

Segundo Evaldir,  o evento, que contou 
com o apoio da Regional da Fundacentro 
de Campinas, foi realizado em Vinhedo 
por um grupo de TSTs da região. “Fiz essa 
palestra com intuito de orientar os TSTs 
quanto aos documentos legais em Segu-
rança e Saúde nas empresas, abordando 
os principais itens das NRs, que são soli-

citadas e fi scalizadas pelo MTB” informou.

Armando Henrique, por sua vez, destacou 
que esta foi a primeira vez que se realizou 
um evento de SST em Vinhedo e a inicia-
tiva foi muito bem-sucedida. “Houve uma 
grande receptividade, não só das entida-
des, mas, principalmente, dos técnicos, 
que demonstraram um interesse muito 
grande. Pudemos, inclusive, dar orienta-
ções para que sejam formados grupos 
de estudos levando adiante a proposta 
do evento”, explicou.

Sobre sua palestra, Armando comentou que 
faz parte de sua missão difundir a PNSST, 
porque ela vai dar o norteamento daqui por 
diante para o setor prevencionista. “Os par-
ticipantes estavam interessados em conhe-
cer os princípios e os objetivos da política 
e aonde se quer chegar com ela. Por isso, 
esta é uma forma de despertar a atenção, 
pois a PNSST só vai pegar se o setor pre-
vencionista abraçar a causa e promover sua 
implementação”, frisou.

Outro acontecimento importante foi o IV Se-
minário em Saúde do Trabalhador em Memó-
ria as Vítimas de Acidentes e Doenças Rela-

cionadas ao Trabalho, dia 25 de abril, em São 
José do Rio Preto, com as presenças de cerca 
de 100 profi ssionais ligados a área de SST.

A abertura contou com Iara Lúcia de Lima 
Machado, coordenadora do CEREST São 
José do Rio Preto. As palestras abordaram 
os temas: “SIVAT- Sistema de Informação e 
Vigilância em Acidentes de Trabalho”; “A 
Saúde do Trabalhador no Brasil”; “Preven-
ção de Acidentes no Setor de Borracharia”; 
“A experiência do Sindicato na Vigilância em 
Saúde do Trabalhador na região”; “Ações de 
Vigilância na Investigação dos Acidentes de 
Trabalho”; e “Segurança do Trabalho no Se-
tor Moveleiro – Proteção de Máquinas”.

Regional SINTESP Ribeirão Preto promoveu  eventos em Vinhedo, 
Barretos e São José do Rio Preto

Evaldir durante a palestra no Senac – Barretos, que 
abordou o tema Responsabilidade Civil e Criminal 
para os Técnicos Segurança do Trabalho

“
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Na foto acima, momento da palestra 
realizada no Cerest de São José do Rio Preto 
e, abaixo, participantes do 1º Encontro de 
TSTs realizado em Vinhedo, onde os diretores 
do SINTESP, Armando Henrique e Evaldir de 
Moraes, abordaram temas importantes para 
os profi ssionais da região

Selo de Qualidade garantirá mais segurança 
para trabalhadores da região de Piracicaba

Segundo Evaldir, também aconteceu em Bar-
retos, dia 26 de março, a palestra “Respon-
sabilidade Civil e Criminal para os Técnicos 
em Segurança do Trabalho”, com objeti vo de 
orientar e informar os futuros profi ssionais 
TSTs das responsabilidades que tem e terão 
pela frente no seu dia a dia na empresa. O 
evento contou com 20 participantes.  

O 
Sinticompi - Sindicato dos Tra-
balhadores nas Indústrias da 
Construção e do Mobiliário de 

Piracicaba e o CPR - Comitê Permanente 
Regional sobre Condições e Meio Ambien-
te do Trabalho na Indústria da Constru-
ção de Piracicaba, vão passar a certifi car 
as construtoras (empresas) com “selo de 
qualidade”. A certifi cação também terá a 
participação do Cerest - Centro de Refe-
rência e Saúde do Trabalhador, Sinduscon 
e universidade, e faz parte de uma estra-
tégia defi nida pelo CPR, durante reunião 
mensal, dia 10 de fevereiro de 2012, em 
parceria com o Sinticompi, para aferir a 
qualidade do tratamento dispensado aos 
trabalhadores pelas construtoras que atu-
am em obras na cidade.

Segundo Milton Costa, presidente do Sinti-
compi, a avaliação será realizada por uma 
Comissão que fará visitas às obras visando 
diagnosticar a situação em que atuam os 

trabalhadores. “A Comissão vai atentar ao 
cumprimento das Normas de Segurança e 
do meio ambiente de trabalho”, explica. 

A ideia é de que esse “Selo de Qualidade” 
das construtoras seja concedido semes-
tralmente. Para Milton, isso facilitará em 
muito o combate às situações de exposi-
ção a riscos de acidentes de trabalho, que 
ocorre com o descumprimento das Normas 
de segurança. “O Brasil tem Leis e Normas 
que, se cumpridas à risca, com certeza, o 
trabalhador não corre nenhum risco de 
acidentes. No entanto, algumas construto-
ras, apesar do nosso alerta, ainda insiste 
em descumprir o que está estabelecido, 
expondo a saúde e a segurança dos seus 
trabalhadores”, completa.

O diretor da regional Campinas do SIN-
TESP, Luiz Correa, é um dos integrantes da 
Comissão que vai ajudar o Sinticompi e o 
CPR na fi scalização das obras.  
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C om o foco na inclusão social dos 
trabalhadores da construção civil 
paulista, a 5ª edição do Constru-

Ser - Encontro Estadual da Construção Civil 
em Família  ofereceu os mais diversos servi-
ços e atividades nos centros de atividades do 
Sesi das cidades de São Paulo, Bauru, Cam-
pinas, Santo André, São José dos Campos, 
São José do Rio Preto, Presidente Prudente, 
Santos, Sorocaba e Ribeirão Preto, no dia 31 
de março de 2012. O evento é uma realiza-
ção conjunta com Fiesp, Sesi-SP, Senai-SP e 
em parceria com o Seconci-SP.

Organizado pelas vice-pre-
sidências de Responsabilidade Social e de 
Capital-Trabalho do SindusCon-SP, o maior 
evento anual de responsabilidade social 
da construção civil paulista atraiu, aproxi-
madamente,  41 mil trabalhadores do setor 
e seus familiares em todo o Estado de São 
Paulo e contou com 4 mil voluntários.

O ConstruSer é um programa para me-
lhorar a qualidade de vida e fortalecer 
a cidadania. Nesta quinta edição a 
programação foi inspirada nos 8 Ob-
jetivos do Milênio, exemplifi cando a 
aplicabilidade dos 8 Jeitos de Mudar 
o Mundo proposto pela ONU, em 2000. 
Outra grande novidade este ano foi o 
Show de Talentos, um concurso no qual os 
candidatos (sozinhos, em duplas ou trios) 
tiveram um minuto para se apresentar 
cantando, dançando, contando piada ou 
fazendo um número circense. 

Os participantes também tiveram à 
disposição atividades como educação ali-
mentar, ofi cinas de leitura e matemática, 
orientações às mães e gestantes, exames 
médicos e odontológicos, esportes, ofi ci-
nas de artesanato para geração de ren-
da complementar, ofi cinas de educação 
ambiental e outras práticas relacionadas 
a saúde, educação, cultura, lazer e entre-
tenimento.

M a r c o s 
Ribeiro, presidente 
do SINTESP, informou que a entidade 
apoiou a realização dessa edição do evento. 
“Este ano trabalhamos em parceria. Trata-
-se de uma importante iniciativa em prol 
dos trabalhadores e o SINTESP fez questão 
de incentivar e colaborar para sua execu-
ção ”, explicou.

Em sintonia com este objetivo, o diretor do 
SINTESP, Wagner De Paula, participou do 
evento, em Artur Alvim, por meio da de-
monstração do uso correto do extintor de 
incêndio. Além dele e o presidente Marcos 
Ribeiro, participaram também os diretores 
Sebastião Silva, Laércio Fernandes Vicente 
e Luiz de Brito Porfírio. 

Sinduscon-SP realizou 5ª edição do ConstruSer 
 - Encontro Estadual da Construção Civil em Família

O presidente do SINTESP, Marcos Antonio Ribeiro, 
participou da solenidade de abertura do 5º ConstruSer, 
em Artur Alvim, e o diretor, Wagner De Paula, teve a 
oportunidade de demonstrar o uso correto do extintor 
de incêndio aos visitantes do evento

Este ano o SINTESP trabalhou 
em parceira com o Sinduscon-SP 
para a realização da 5ª edição do 
evento, pois considera a iniciativa 

de suma importância para os 
trabalhadores em geral



Anúncio de 
1/2 página

p. 7

Jornal do SINTESP - Ano 2012 - Nº 242
M

ei
o 

Am
bi

en
te PNRS confere nova realidade empresarial e

  exige adaptação dos profi ssionais prevencionistas

A pós um ano de aprova-
ção da PNRS - Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, 
as empresas brasileiras vivem 
uma nova realidade e, em 
seu bojo, a exigência de uma 
grande adaptação de seus 
colaboradores. Nesse cenário, 
a fi gura do profi ssional pre-
vencionista exerce um caráter 

impar, uma vez que ele é o principal 
responsável por promover a conscienti-
zação de todos para adotarem atitudes 
que levem sempre a proteção pessoal. 
O que há de diferente agora é que ele 
tem que lidar também com as questões 
que envolvem essa nova realidade am-
biental.

Para o consultor ambiental, Fernando Al-
tino, a lei é apenas um pedaço de papel 
com texto frio. “Ela só começa a aconte-
cer quando poder público, empresas, se-

tores, agentes, fóruns e sociedade visu-
alizam a necessidade de discussão com 
o intuito de delinear meios para que ela 
seja, de fato, implementada. Cada ação 
é um pequeno tijolo”, considera.

Um caso específi co que exige ação direta 
dos profi ssionais é o da Logística Rever-

sa, cujo conceito está ligado à hierarquia 
na gestão e inclui a diferenciação entre 
resíduos e rejeitos, o emprego da fi gura 
do “protetor-recebedor”, além da in-
clusão do catador como imprescindível 
agente social. 

Acontece que a lei impactou de ma-
neira positiva na conscientização da 
sociedade, mas, ainda, não iniciou um 
processo de mudança notória e, assim, 
o profi ssional prevencionista, em espe-
cial, o Técnico de Segurança do Trabalho, 
pode ser um agente importante nesse 
contexto fi cando atento  as novidades 
que envolvem o tema e disseminando 
as informações necessárias entre seus 
pares nos ambientes de trabalho que os 
ajudem  na adaptação necessária para 
atendimento aos requisitos da PNRS. É 
uma conduta que ajuda não só a empre-
sa onde trabalham, mas, principalmente, 
ao Planeta e as futuras gerações.  
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a Competência do Profi ssional Técnico de 
Segurança do Trabalho em elaborar o 
Programa de Condições do Meio Ambiente 
de Trabalho na Construção Civil “PCMAT”

É 
frequente o questionamento por profi s-
sionais da área de Segurança e Saúde 
do Trabalho, Administradores, Gerentes 

de RH, quanto à competência legal do Técnico 
de Segurança do Trabalho em elaborar e assinar 
o Programa de Condições do Meio Ambiente 
de Trabalho na Construção Civil “PCMAT”.

O tema é polêmico, ganha força com os inte-
resses corporativistas de alguns segmentos e 
a precarização na formação dos profi ssionais 
de Segurança e Saúde do Trabalho, neste in-
cluso os Técnicos de Segurança do Trabalho, 
que assim como outros temas são dúvidas por 
ausência de discussão e adequado esclareci-
mento na formação destes.

Considerando a Portaria 3214/78 na Nor-
ma Regulamentadora nº18, item 18.3.2. “O 
PCMAT deve ser elaborado e executado por 
profi ssional legalmente habilitado na área 
de segurança do trabalho”. Considerando a 
Norma Regulamentadora nº 04 – Serviços 
Especializados em Engenharia de Segurança 
e em Medicina do Trabalho, que estabelece 
os profi ssionais na área de segurança do tra-
balho que devem compor o SESMT, a saber: 
“Os Serviços Especializados em Engenharia 
de Segurança e em Medicina do Trabalho de-
verão ser integrados por Médico do Trabalho, 
Engenheiro de Segurança do Trabalho, Técnico 
de Segurança do Trabalho, Enfermeiro do Tra-
balho e Auxiliar de Enfermagem do Trabalho, 
obedecido o Quadro II, anexo. (NR 04 item 4.4 
Alterado pela Portaria DSST n.º 11, de 17 de 
setembro de 1990)”. Sendo assim o texto da 
NR 18 deixa claro que o profi ssional Técnico 
de Segurança do Trabalho é um profi ssional 
habilitado, sim, para a elaboração do PCMAT.

Contudo, temos ainda a Lei 7410/85 que dis-
põe sobre a especialização de Engenheiros e 
Arquitetos em Engenharia de Segurança do 
Trabalho e a profi ssão de Técnico de Seguran-
ça do Trabalho e dá outras providências. Con-
siderando a Lei 7410/85, Art. 3º - O exercício 

da atividade de Engenheiros e Arquitetos na 
especialização de Engenharia de Segurança 
do Trabalho dependerá de registro em Con-
selho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia, e o exercício das atividades do 
Técnico de Segurança do Trabalho, após o 
registro no Ministério do Trabalho, temos de 
considerar a Portaria 3275/89 do MTE.

No Art. 1º da Portaria 3275/89, temos “As ati-
vidades do Técnico de Segurança do Trabalho 
são os seguintes: III – Analisar os métodos e 
os processos de trabalho e identifi car os fato-
res de risco de acidentes do trabalho, doenças 
profi ssionais e do trabalho e a presença de 
agentes ambientais agressivos ao trabalhador, 
propondo sua eliminação ou seu controle; e 
VII – Executar as normas de segurança refe-
rentes a projetos de construção, ampliação, 
reforma, arranjos físicos e de fl uxo, com vistas 
à observância das medidas de segurança e hi-
giene do trabalho, inclusive por terceiros.

Sendo que a Norma Regulamentadora nº 18 
é uma norma de segurança a ser executada, 
fi ca evidente mais ainda a autonomia para 
elaboração do Programa de Condições do 
Meio Ambiente de Trabalho na Construção 
Civil “PCMAT”.

Ao profi ssional Técnico de Segurança do Tra-
balho, diante da clareza em ser um dos profi s-
sionais de segurança do trabalho para a ela-
boração do Programa de Condições do Meio 
Ambiente de Trabalho na Construção Civil “PC-
MAT” é importante à ciência que todo este deve 
estar habilitado conforme Portaria 262/2008 e 
possuir profi ciência o sufi ciente para entender o 
programa, identifi car demais profi ssionais que 
devem participar da elaboração, haja vista que 
o programa é multidisciplinar.

O Programa de Condições do Meio Ambiente 
de Trabalho na Construção Civil “PCMAT”, 
pode ter a necessidade, por exemplo, de pro-
jeto elétrico (atribuição do Engº Eletricista); 

projeto de pro-
teções coletivas 
que demandem 
cálculos para de-
vida resistência a 
projeções (atribui-
ção do Engº Civil); 
projeto e dimen-
sionamento de equipamentos para movimen-
tação de cargas (atribuição do Engº Mecâni-
co), o que não inibe ou inviabiliza o Técnico 
de Segurança do Trabalho como responsável 
pelo programa e, assim, assinar pelo mesmo, 
tendo em seu programa estas e outras situa-
ções como anexos.

Importante ao profi ssional saber que a 
Constituição Federal de 1988, Título II, Dos 
Direitos e Garantias Fundamentais, Capitulo 
I, Dos Direitos e Deveres Individuais e Coleti-
vos, Art. 5º no inciso XIII - é livre o exercício 
de qualquer trabalho, ofício ou profi ssão, 
atendidas as qualifi cações profi ssionais que 
a lei estabelecer.

O parágrafo acima se trata de Cláusula pétrea, 
por sua vez, signifi ca artigo ou disposição le-
gal que deve ser cumprida obrigatoriamente, 
é lei ou norma que se cumpre sem qualquer 
discussão quanto a sua interpretação de via-
bilidade – fática ou de direito...

Considerando os aspectos legais pesquisados 
e apresentados até o momento, se conclui 
que é de direito a elaboração do Programa de 
Condições do Meio Ambiente de Trabalho na 
Construção Civil “PCMAT”, pelo profi ssional 
Técnico de Segurança do Trabalho, sendo ve-
dado a quaisquer que sejam empregadores, 
profi ssionais diversos, o impedimento de rea-
lização do documento pelo profi ssional supra-
citado e se ocorrendo a situação de impedi-
mento do livre exercício profi ssional, o técnico 
de segurança deve encaminhar denúncia ao 
seu Sindicato para as devidas representações 
que se fi zerem necessárias.  

Valdizar Albuquerque
Valdizar Albuquerque

Téc. de Seg. do Trabalho, 

Tecgº em Gestão Ambiental

Diretor Estadual e de 

Comunicação e 

Marketing do Sintesp

Profº e Coord. de Curso 

Profi ssionalizante
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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:  

E 
m 2012, a cerimônia de entrega do Prê-
mio Destaque ocorreu no dia 3 de abril, 
na Estação Ciência, no bairro da Lapa, 

em São Paulo, SP. Um fato importante para 
nós, do SINTESP, foi a premiação do Técnico 
de Segurança do Trabalho, Cosmo Palasio, 
que é nosso diretor.

Instituído em 1985, o Prêmio Destaque é 
uma homenagem anual do Grupo Cipa Fiera 
Milano aos profi ssionais que se destacaram 
por suas atividades nos setores de segurança 
e saúde no trabalho, segurança privada e de 
prevenção e combate a incêndio. 

A premiação tem como objetivo homenagear 
profi ssionais atuantes, que se dedicam de for-
ma dinâmica e efi ciente, à causa da preven-
ção das doenças e acidentes ocupacionais, 
dando ênfase à necessidade de se manter 
um ambiente seguro às atividades laborais.

Na edição 2011, o regulamento do prêmio 
sofreu uma pequena alteração. Foi defi nida 
a entregaa um profi ssional de cada área, isto 

é, a um médico do trabalho, a 
um engenheiro de segu-
rança do trabalho, a um 
técnico em segurança 
do trabalho, a um en-
fermeiro do trabalho, 
a um auxiliar de en-
fermagem do trabalho 
e, ainda, a categoria 
Outros Profi ssionais, que 
inclui os higienistas, psicólo-
gos, ergonomistas etc.

O Prêmio Destaque é referência para o se-
tor prevencionista. Para José Roberto Sevieri, 
diretor de Operações do Grupo Cipa Fiera 
Milano, a iniciativa é uma forma de homena-
gear os profi ssionais que se sobressaíram, ao 
longo do ano, em suas atividades. “O mais 
importante é que são outros profi ssionais 
que votam nos premiados, proporcionando 
uma credibilidade inquestionável e, princi-
palmente, mais consciência no voto. É uma 
maneira de obter o retorno de suas ações na 
sociedade e funciona como um espelho do 

seu empenho. Por isso, não 
deixem de acreditar e 

de se comprometer 
com suas profi ssões, 
porque certamente 
o que você faz está 
sendo visto por 
muitas outras pes-

soas”, destaca.

Já Cosmo Palasio decla-
rou que fi cou muito feliz, não 

só pelo prêmio em si e pelos votos dos 
colegas e das instituições, mas pela votação 
que teve junto também aos profi ssionais En-
genheiros, Médicos, Enfermeiros e Técnicos 
de enfermagem. “Entendo que isso - sendo 
eu um Técnico de Segurança do Trabalho - 
represente também o respeito que os demais 
profi ssionais tem por nossa profi ssão. Tenho 
insistido muito na importância de nos apro-
ximarmos mais uns dos outros, como bem 
fazemos na comunidade SESMT, pensando, 
acima de tudo, nos interesses coletivos que 
dizem respeito a nossa área”, informou. 

Cosmo Palasio recebe láurea como Técnico
  de Segurança do Trabalho no Prêmio Destaque 2011
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  SINTESP promoveu edição especial do Sábado 
  de Capacitação Permanente sobre o tema

A 
celebração do dia 28 de Abril - Dia 
Mundial em Memória das Vítimas 
de Acidentes e Doenças do Traba-
lho tem sua origem no movimento 
sindical canadense que fez apro-

var, no dia 28 de abril de 1989, a Lei C-223, que 
instituiu o “Dia de Luto pelas Pessoas Mortas 
ou Feridas nos Locais de Trabalho” e, no mesmo 
ano, a central sindical norte-americana AFL-CIO 
adotou a data com o mesmo sentido.

Mas, foi a partir de 1996, depois de uma cerimô-
nia organizada pela delegação sindical que par-
ticipava da sessão anual da Comissão de Desen-
volvimento Sustentável das Nações Unidas (CDS/
ONU), em Nova Iorque, que o dia 28 de Abril pas-
sou a ser reconhecido como um “dia internacio-
nal” em homenagem às vítimas dos “acidentes e 
das práticas insustentáveis de trabalho”.

A ideia original era marcar o evento como o 
“Dia do Local de Trabalho” no contexto da im-
plementação dos compromissos emanados da 
Conferência Mundial das Nações Unidas sobre 
o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, ocorrida 
no Rio de Janeiro no ano de 1992, conhecido 
como ECO-92 ou Rio-92.

Na época, a delegação sindical liderada pela 
Confederação Sindical das Organizações Sin-

dicais Livres – CIOSL (atual Confederação 
Sindical Internacional – CSI) buscava garan-
tir a participação dos trabalhadores, e seus 
sindicatos no processo de implementação da 
Agenda 21. Algo que, nos anos posteriores se 
fortaleceu e consolidou-se até a Conferência 
Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentá-
vel (Johanesburgo 2002), com uma delega-
ção de mais de 300 sindicalistas.

Em 2004, a OIT declarou 28 de abril como o 
“Dia Mundial da Segurança e Saúde no Tra-
balho”, ajudando a disseminar globalmente 
a iniciativa. No mesmo ano, em Brasília, se-
gundo informações no site da Fundacentro, 
os ministérios da Saúde, do Trabalho e Em-

prego e da Previdên-
cia Social assinaram 
atos conjuntos no dia 
28 de abril, em reco-
nhecimento à data 
e, em 2005, com a 
aprovação da Lei nº 
11.121 do Deputa-
do Roberto Gouveia, 
que o Brasil formali-
zou o “Dia Nacional 
em Memória das 
Vítimas de Aciden-

tes e Doenças do Trabalho”, a ser 
celebrado em 28 de abril. 

No Brasil, da- dos ofi ciais 
de 2008/2010 a p o n t a m 
o registro de 2,3 m i l h õ e s 
acidentes de trabalho, dentre os quais 8.089 
trabalhadores morreram. Isto representa cer-
ca de uma morte por acidente de trabalho 
a cada 3,5 horas. Deste total de acidentes, 
41.798 trabalhadores fi caram permanente-
mente incapacitados para o trabalho. A am-
putação de dedos, mãos e braços lideram os 
quadros de incapacidade e ainda temos os 
transtornos mentais causados pelo trabalho 
e às barreiras impostas para reconhecê-los 
como acidente de trabalho, que juntamen-
te com as LER-DORT, lideram os motivos de 
afastamentos do trabalho, problemas que 
têm uma estreita relação com o aprofunda-
mento das exigências impostas aos trabalha-
dores, fruto das mudanças na base técnica e 
organizacional do trabalho que vem ocorren-
do nas últimas décadas.

Se, em épocas anteriores, o trabalho era le-
vado ao limite da capacidade humana, tendo 
como alvo privilegiado o corpo dos trabalha-
dores e trabalhadoras, considerado somente 
em sua energia física para realizar movimen-
tos precisos sob um rígido controle de tem-
po, hoje a exploração do trabalho continua 
impondo ritmos extenuantes, mas visa tam-
bém à energia psíquica: homens e mulheres 
polivalentes, criativos, multifuncionais e sub-
jetivamente engajados, capazes de resolver e 

Dia Mundial em Memória das Vítimas de 
Acidentes e Doenças do Trabalho – lembrar o 
Passado, avaliar o Presente e planejar o FuturoEs

pe
ci

al

Para a OIT, a segurança 
e saúde do trabalho 

deve ser parte integrante 
de uma economia mais 

verde para alcançar 
um desenvolvimento 

econômico e social que 
também é ambientalmente 

sustentável 
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até mesmo de se antecipar frente a imprevis-
tos que possam comprometer o equilíbrio da 
produção, aprofundamento das formas de 
coerção e controle dos trabalhadores, exer-
cidos não só pelas chefi as, amparadas por 
tecnologias de informática e uso de assédio 
moral como estratégia de gerenciamento, 
como por meio da vinculação de metas e 
resultados à remuneração variável, desenca-
deando uma dinâmica perversa em que os 
próprios trabalhadores controlam uns aos 
outros, destruindo os laços de solidariedade, 
desencadeando sentimentos de desamparo 
e solidão, seja ela na indústria, na área rural, 
ou no setor de serviços. Essas informações 
disseminadas por entidades como a Central 
Única dos Trabalhadores, por exemplo, mos-
tram as situações críticas com a quais os tra-
balhadores precisam lidar todos os dias.

SST e a Economia Verde

O Dia Mundial para a Segurança e Saúde no 
Trabalho deste ano vem com o tema “Promo-
vendo a Saúde e Segurança em uma Econo-
mia Verde”. À medida que a economia verde 
cresce é essencial que a segurança e saúde 
no trabalho sejam integradas nas políticas 
de empregos verdes. Isto implica em integrar 

avaliação dos riscos e medidas 
de gestão na análise do ciclo de 
vida de todos os empregos ver-
des. Logo, um verdadeiro trabalho verde deve 
integrar a segurança e a saúde no projeto, 
compras, operações, manutenção, abasteci-
mento e reciclagem de políticas, sistemas e 
normas de certifi cação de qualidade em ma-
téria de SST. Isto é especialmente relevante 
para setores como a construção, reciclagem 
de resíduos, produção de energia solar e pro-
cessamento de biomassa.

O Programa SafeWork da OIT elaborou um 
relatório para servir como pano de fundo a 

este tema. Ele destaca a segurança e saúde 
no trabalho como parte integrante da pro-
moção de empregos verdes e uma econo-
mia mais verde para alcançar um desenvol-
vimento econômico e social que também é 
ambientalmente sustentável.

No site www.brasil-economia-governo.org.
br/2011/08/08/o-que-e-economia-verde-
-e-qual-o-papel-do-governo-para-sua-im-
plementacao/ pode-se ver mais sobre esse 
conceito.

O SINTESP, levando adiante sua missão de priorizar ações que 
promovam a melhoria nos ambientes de trabalho, todos os 
anos apoia e promove eventos que lembram a importância 
do Dia 28 de Abril para todos os trabalhadores
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SINTESP realiza edição especial do Sábado de Capacitação 
Permanente ao Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes do Trabalho

O SINTESP, ciente da sua missão em pro-
mover ações que ajudem no bem-estar dos 
ambientes de trabalho e valorização dos 
profi ssionais prevencionistas, tem atuado na 
linha de frente dos principais eventos em São 
Paulo que se dedicam a esta te mática. No 
dia 28 de abril, na Câmara Municipal de São 
Paulo, o SINTESP teve a honra de promover o 
15º Sábado de Capacitação Permanente, cujo 
tema foi em prol do Dia Mundial em Memó-
ria às Vítimas de Acidentes e Doenças do Tra-
balho. O evento aconteceu no salão nobre da 
Câmara Municipal e contou com as presen-
ças de, aproximadamente, 70 pessoas, que se 
inscreveram por meio de uma taxa simbólica 
de 5 kg de alimentos não perecíveis.

A programação contou em sua mesa de aber-
tura com a participação do vereador Claudio 
Prado, anfi trião da casa; Marcos Antonio 
Ribeiro, presidente do SINTESP; Cleonice Ca-
etano de Souza, secretária da Segurança e 
Saúde do Trabalho da UGT – União Geral dos 
Trabalhadores; Gilberto Almazan, presidente 
do Diesat - Departamento Intersindical de Es-
tudos e Pesquisas de Saúde e dos Ambientes 
de Trabalho; Yamara Bragatto, presidente do 
Cerest - Centro de Referência em Saúde do 
Trabalhador  da Freguesia do Ó; e Altair Tei-
xeira, diretor do SINTESP.

O vereador Claudio Prado foi o primeiro a dar 
a palavra e lembrou que o presidente Mar-
cos Ribeiro tem feito um excelente trabalho 
a frente do SINTESP, abrindo espaços para 
a disseminação da valorização prevencio-
nista. “Todos os presentes nessa mesa tem 
seu papel específi co em prol da Segurança e 
Saúde do Trabalho, como é o caso dos dados 
disponibilizados pelo Diesat, que são refe-
rências para compor o cenário do mundo do 
trabalho atual e os Cerests, que por meio 
de suas ações tem ajudado o trabalhador a 
compreender melhor sua importância para o 
país. Por isso, neste dia tão especial em me-
mória das vítimas de acidentes do trabalho, 
a única memória que podemos realmente 
resgatar é absorver essa consciência de luta 
e dinamizar as ações. Não bastam as leis, 
acendermos velas por aqueles que foram, 
mas, sim, nos empenharmos para as ações 
no presente para que situações de morte e 

doenças nos locais de 
trabalho não ocorram 
mais. Parabenizo ao 
SINTESP por traba-
lhar em prol dessa 
causa”, declarou.

A presidente do Ce-
rest da Freguesia do 
Ó, Yamara, informou 
que sentia-se honrada 
de estar presente num evento tão importan-
te em prol dos trabalhadores. Segundo ela, 
os Cerests foram criados para ajudar na luta 
de todos os trabalhadores do Estado. “Para 
nós, é um compromisso defender a saúde de 
todos. Temos que mudar, em nosso país, 
por exemplo, a questão da sobrecarga de 
trabalho, que é a principal causa que leva 
os trabalhadores a cometerem atos que 
levam a acidentes e mortes. Lembro que 
o Cerest existe para trabalhar para acabar 
com situações como essa. É o nosso papel 
e todos estão convidados a participarem 
dos centros de referência”, sugeriu.

Altair Teixeira, um dos mais antigos e 
experientes técnicos de segurança 
do trabalho que compõe a dire-
toria do SINTESP, ressaltou que é 
preciso ter consciência da necessi-
dade que o nosso país tem, nesse 
momento, de que sejam promovidas 
ações efetivas em prol da SST. “Ficar 
só assistindo não vai resolver, por isso, 
recomendo que todos os Técnicos de 
Segurança do Trabalho participem das 
atividades do SINTESP, pois é um sin-
dicato que existe para ajudar os TSTs 
e precisa dessa união para conquistar 
resultados melhores para todos. O SIN-
TESP existe e é um sindicato respeitado. 
Estão todos convidados a fazerem parte 
desse grupo!”, expressou.

Almazan, do Diesat, começou sua fala in-
formando que para a felicidade do orga-
nismo, que é responsável por assessorar o 
movimento sindical na área de segurança e 
saúde do trabalho, o SINTESP vai se fi liar ao 

Acima, os coordenadores do Sábado de 
Capacitação Permanente do SINTESP: Heitor, 

Paulino, Mirdes, Rogério e Altair 

Ao fi nal das palestras foram sorteados brindes 
entre todos os participantes 

Cerimônia de abertura do 15º 
Sábado de Capacitação, no Salão 

Nobre da Câmara Municipal de 
São Paulo. Ao lado, Rogério, 
coordenador do Sábado de 

Capacitação, destacou que os 
temas desta edição especial 
retrataram a importância do 

conhecimento para os profi ssionais 
que atuam na área prevencionista. 

“Não poderíamos deixar de fazer 
uma atividade que fosse alusiva ao 

Dia 28 de Abril, porque é uma data 
de importância mundial” 
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Diesat. Assim, Almazan, também conhecido 
como Ratinho no meio sindical, destacou 
que o SINTESP tem um papel fundamental 
nos locais de trabalho, no próprio chão de 
fábrica. “Se a SST fosse só uma questão téc-
nica, os problemas já estariam resolvidos, só 
que pelo volume de mortes e acidentes que 
entram nas estatísticas constantemente, 
mostra-se que essa é também uma ques-
tão política. Se não nos unirmos não vamos 
vencer essa batalha. Por isso o SINTESP, re-
presentado pelos Técnicos de Segurança do 
Trabalho, desenvolve um trabalho importan-
te nos ambientes de trabalho”, sinalizou.

Cleonice, da UGT, destacou que a grande luta 
do momento é fazer a prevenção, cuidar para 
evitar novos adoecimentos e acidentes. “Isso 
tem tudo a ver com o mote desse dia: tra-
balhar sim, adoecer não. Desta forma, temos 
que trabalhar e voltar para nossa família da 
mesma forma que saímos de casa”, salien-
tou. Segundo ela, os componentes da mesa, 
cada um a sua maneira, destacaram a impor-
tância do TST para a promoção da segurança 
e saúde do trabalho. Ela ressaltou ainda que 
quando discutimos segurança e saúde do tra-
balho estamos falando da mulher, do negro, 
da criança. “Por isso temos que trabalhar o 
tema como um todo. Precisamos aumentar o 
nosso quadro, sermos mais comprometidos 
em nosso dia a dia”, avaliou. 

Para fi nalizar as palavras da mesa, Marcos 
Ribeiro, presidente do SINTESP, agradeceu a 
todos os componentes pela grande colabo-
ração, bem como de todos os TSTs e demais 
profi ssionais presente ao evento, uma vez 
que se tratava de um dia atípico, em pleno 
feriado prolongado e todos se dispuseram 
com boa vontade a participar deste sábado 
de capacitação especial. “O que quero frisar 

é que assim estamos vendo que vocês estão 
dando prioridade ao conhecimento. O que 
vocês ouviram aqui na abertura diz respeito 
a todos nós trabalhadores. Precisamos de 
pessoas como vocês, mas também de mais 
pessoas participando dessas ações. Vamos 
buscar espaços. Vamos melhorar cada dia 
mais. E só podemos caminhar se dermos o 
primeiro passo e ele está sendo dado hoje 
por vocês que vieram aqui nos prestigiar. 
Além disso, gostaria de lembrar, como sem-
pre lembro em minhas palavras, o TST tem 
que estar no melhor lugar da empresa e só 
vamos conseguir atingir esse patamar para 
todos através de participação em eventos 
como esse, nos quais aprendemos e temos a 
oportunidade de conhecer pessoas que são 
referências no tema e podem ajudar o setor 
de Segurança e Saúde do Trabalho a avançar 
de forma positiva”, declarou.

Em seguida foi apresentada a palestra: 
“Ação Civil e Criminal com ênfase aos Pro-
fi ssionais de SESMT”, ministrada por Jorge 
Gimenez Berruezo, advogado; Técnico de 
Segurança do Trabalho e diretor do SIN-
TESP. Rogério de Jesus, diretor do SINTESP 

e coordenador do 
Sábado de Capa-
citação, explicou 
que foi importante 
abordar esse tema, 
uma vez que, por 
exemplo, ações 
cíveis e criminais 
têm acontecido 
muito envolven-
do profi ssionais 
do SESMT. “Esses 
profi ssionais estão 
sendo denuncia-

dos, apontados como responsáveis por um 
acidente, por negligenciar um acidente, pois 
eles são os responsáveis pela segurança 
e saúde do trabalho dentro das empresas 
quando, na verdade, o responsável sempre 
é o empregador. Temos que compreender 
porque esse profi ssional não consegue de-
senvolver de forma correta o seu trabalho, 
já que há muitas vezes certa pressão da em-
presa para que eles não sejam profi ssionais 
ativos. O objetivo desta palestra, proferida 
pelo diretor do SINTESP, Jorge Gimenez 
Berruezo, foi capacitar os profi ssionais pre-
sentes sobre esses temas, sobre as conse-
quências, como devem agir, justamente para 
não serem enquadrados numa ação civil e 
criminal”, informou.

A palestra “Motivacional ao Técnico de Se-
gurança”, apresentada por José Antonio da 
Silva, consultor técnico; Técnico de Seguran-
ça do Trabalho; diretor do SINTESP, teve o 
objetivo, de acordo com Rogério, de focar 
no papel do técnico de segurança do tra-
balho, no sentido de que ele é um agente 
multiplicador, ele é um referencial e um for-
mador de opinião dentro da empresa e para 
desenvolver seu trabalho de fato ele precisa 
ter um comprometimento com a atividade. 
“O palestrante mostrou a importância desse 
papel, o quanto ele é enriquecedor quando 
se consegue exercer a profi ssão de fato. O 
palestrante abordou também as questões 
muito positivas da profi ssão e o quanto é 
gratifi cante ser um técnico de segurança do 
trabalho”, observou Rogério.

A terceira palestra foi sobre “A CIPA e a 
atual conjuntura da Saúde e Segurança no 
Trabalho”, proferida por Cosmo Palasio, 
criador do Grupo SESMT; consultor técnico; 
Diretor do SINTESP. Rogério destacou que o 
especialista Cosmo tem uma expressão im-
portante junto aos técnicos de segurança do 
trabalho e pode, com sua experiência, tra-
çar um histórico das lutas e conquistas no 
setor. “Sua palestra mostrou, em especial, 
que nos últimos cinco anos a segurança do 
trabalho sofreu transformações constantes, 
foram muitas legislações, muitas mudanças 
de comportamento, muitas mudanças de 
cultura dentro da segurança e saúde do tra-
balho e a Cipa tem sido muito questionada. 
Sendo assim, Cosmo mostrou como que se 
comporta e como que o técnico de seguran-
ça se relaciona com essa ferramenta nova 

Promover o 15º Sábado 
de Capacitação na 

Câmara Municipal de 
São Paulo mostrou que 
o SINTESP está, através 
de parcerias, ampliando 
seus espaços em prol 

da categoria
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que é a Cipa que existe hoje e qual a atual 
conjuntura do mundo do trabalho, levando 
a todas as informações atualizadas e impor-
tantes para nos inserir no contexto atual do 
setor”, salientou.

Ao fi nal de todas as palestras foram aber-
tos espaços para debates, durante os quais 
os participantes puderam interagir com os 
especialistas, tirar dúvidas e fazer observa-
ções importantes.

Para Rogério, os temas escolhidos neste 15º 
sábado retratam a importância do conheci-
mento para os profi ssionais que atuam na 
área prevencionista. “O SINTESP não pode-
ria de deixar de fazer uma atividade neste 
dia que fosse alusiva ao dia 28 de abril por-
que esta é a principal data em que o mundo 
inteiro, não é só exclusividade de São Paulo 
ou do Brasil, mas é quando o mundo inteiro 
se dedica para fazer uma refl exão sobre o 
número de mortes e acidentes que geraram 
mortes, bem como doenças e mutilações 
nos ambientes de trabalho. É um momen-
to de refl exão sobre onde retrocedemos e 
onde avançamos e para o SINTESP é fun-
damental, pois isso faz com que os técni-
cos percebam que essa temática tem uma 
abrangência macro, é tema do mundo e dis-
cute com várias vertentes”, comentou. 

Por isso, Rogério julgou que foi fundamen-
tal o SINTESP promover, especialmente, um 
sábado de capacitação contemplando esse 
tema, uma vez que esse dia tem uma impor-
tância impar, pois envolve também a socie-
dade como um todo levando-a a fazer uma 
refl exão sobre os acidentes e mortes no 
trabalho. “Os outros dias comemorativos, 
como o dia do TST e o dia do SESMT são 
igualmente importantes, mas envolvem um 
público muito específi co, ou seja, não tem 
a dimensão que o Dia 28 tem”, observou. 

Além disso, Rogério contou que fi ca muito 
feliz em ver que o 15º Sábado de Capaci-
tação atingiu essa abrangência, abordando 
uma questão tão global. “Temos percebido 
o envolvimento, o comprometimento de 
diversos profi ssionais com essa atividade, 
que tem contado com um público certei-
ro, presente, que prestigia essa atividade 
constantemente e isso enriquece os nos-
sos trabalhos e gostaríamos de agradecer 
a colaboração de todos e, em especial, 

aos parceiros que abra-
çaram essa causa, pois 
para nós fazermos esse 
evento é um dever e o 
papel do SINTESP, mas 
conseguirmos parceiros 
de fora para nos apoiar 
é enriquecedor e gratifi -
cante para toda a equipe 
envolvida na organização 
dos sábados de capacita-
ção. Mostra que estamos 
fazendo um trabalho cor-
reto e no caminho certo”, 
apontou. 

“Força Sindical SP promoveu Seminário
em Memória das Vítimas de Acidentes de 
Trabalho no SinSaudeSP”

Em 2012 as atividades alusivas ao dia 
28 de abril também compreenderam 
o Seminário em Memória das Vítimas 
de Acidentes de Trabalho, realizado no 
SinSaudeSP, dia 26 de abril, promovido 
pela Força Sindical, na sede da entidade, 
na Rua Tamandaré, 393, Aclimação com 
participação e apoio do Sintesp.

O programa contemplou as palestras: 
“Plano Nacional de Saúde e Segurança 
no Trabalho – Plansat”; “Norma Regu-
lamentadora 32 com ênfase em perfuro 
cortantes”; “Recomendação 200 da OIT 
sobre HIV, AIDS e o mundo do trabalho”; 
“A nova Norma Regulamentadora 12 
– Máquinas e Equipamentos”; “Ações 
Sindicais para elaboração de uma Norma 
Regulamentadora”. 

O número de acidentes de trabalho 
cresce e a fi scalização diminui. Esta foi 
uma das constatações mais preocupan-
tes assinaladas durante o Seminário no 
SinSaudeSP, que reuniu cerca de 500 
pessoas. E o mais grave: a área da saúde 
já ocupa o primeiro lugar em acidentes 
de trabalho. Diante disso,  Joaquim José 
da Silva, secretário-geral do SinSaudeSP, 
colocou ao público presente a seguinte 
questão: “Quem cuida do cuidador?”. 

O dirigente sindical fez também um ape-
lo ao Secretário Estadual de Emprego e 
Relações de Trabalho, Carlos Ortiz, para 
que apoie as ações do SinSaudeSP e de 
todo o movimento sindical na busca de 
uma melhoria das condições de pre-
venção de acidentes, principalmente na 
área da saúde. Para José Sousa da Silva, 
presidente em exercício do SinsaudeSP, 
hoje o acidente de trabalho mata mais 
que a AIDS ou acidente de trânsito. 

Outra das principais reivindicações do 
SinSaudeSP nesse sentido é a implanta-
ção e a fi scalização intensiva da NR-32, 
norma que regulamenta o setor da saúde 
nessa questão. Estiveram presentes ao 
evento: Carlos Ortiz, secretário estadual 
de Emprego e Relações de Trabalho; vere-
ador Cláudio Prado; Danilo Pereira da Sil-
va, presidente da Força Sindical de SP; Ar-
naldo Gonçalves, secretário nacional de 
Saúde e Segurança no Trabalho da Força 
Sindical; João Donizete Scaboli, secretá-
rio de Saúde da Força Estadual SP; Aida 
Cristina Becker, auditora fi scal e coorde-
nadora da Comissão da NR-12; entre 
outras autoridades. Por parte do SINTESP, 
estiveram o presidente Marcos Ribeiro; e 
os diretores Wagner de Paula, Sebastião 
Ferreira, Luiz Crispim, entre outros.

Mais de 70 profi ssionais, entre Técnicos de Segurança do 
Trabalho, estudantes da área e especialistas, prestigiaram o 
evento em busca de mais conhecimento e para levar aos 
seus ambientes de trabalho ações que sejam mais efi cazes 
para diminuir os acidentes e mortes 
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O 
Tribunal Superior do Trabalho confi rma 
novamente que as contribuições sindi-
cais “antigo imposto sindical” é devido 

ao SINTESP, categoria diferenciada dos Técnicos 
de Segurança do Trabalho do Estado de São 
Paulo. Com isso, o SINTESP ganhou três ações 
importantes movidas contra as empresas IBM, 
Arteb e Praiamar.

Depois de um longo período, o processo mo-
vido pelo SINTESP contra a IBM chegou a um 
resultado positivo para os Técnicos de Segu-
rança do Trabalho. Segundo Dr. Ademar de 
Oliveira, advogado do SINTESP, a IBM não en-
tendia que representávamos, sim, a categoria 
dos Comerciários e, desde 2005, a IBM reco-
lhia o imposto para o sindicato das categorias 
preponderantes, no caso o dos Comerciários. 
“Após denunciação alide, eles perderam em 
1ª e 2ª instâncias, e na terceira foi para os Téc-
nicos de Segurança do Trabalho, mas eles per-
deram, ou seja, foi o SINTESP quem ganhou 
essa batalha e a sua pretensão em cobrar a 
contribuição está respaldada no artigo 8º, 
inciso 4, da Constituição Federal, combinado 
com os artigos 578 ao 598, da CLT, pois so-
mos uma categoria diferenciada e temos esse 
direito”, informou Dr. Ademar.

No caso da empresa 
Arteb, Dr. Ademar con-
ta que perdemos em 
1ª instância, quando 
o juízo “a quo” deu 
pela improcedência da 
ação. “O SINTESP não 
se conformou com a 
respeitável decisão e re-
correu em 2ª instância. 
A empresa Arteb não 
concordou com a deci-
são e recorreu ao colen-
do Tribunal Superior do 
Trabalho que manteve 
a decisão positiva para 
o SINTESP em 2ª instân-
cia”, contou.

Outra ação que merece destaque é a movida 
contra a empresa Praiamar, que foi favorável 
ao SINTESP. “No mesmo bojo tivemos a deci-
são do egrégio Tribunal da 15ª Região – que 
confi rmou a decisão de 1ª instância declaran-
do o SINTESP como legítimo representante 
dos Técnicos de Segurança do Trabalho de 
São Paulo, sendo o legítimo credor das con-
tribuições sindicais, retidas de seus emprega-

dos, os Técnicos de Segurança do 
Trabalho”, explicou Dr. Ademar.

Segundo ele, ambas as ações não 
cabem mais nenhum recurso. En-
tretanto, o SINTESP buscou enten-
dimento amigável com todas essas 
empresas, tendo enviado ofício aler-
tando sobre o pagamento da con-
tribuição, mas os quais nem sequer 
foram respondidos.

“Não brigamos só pela briga, mas 
buscando a forma amigável de re-
solver essa questão. A importância 
de termos ganho essas ações é a da 
confi rmação da existência da cate-
goria dos Técnicos de Segurança do 

Trabalho, deixando claro que o SINTESP possui 
a legitimidade para representar esses profi ssio-
nais, como de fato representa, através de várias 
ações, sendo mais que justo que o valor que 
os profi ssionais têm retido a título de imposto 
sindical sejam transferidos  para a sua categoria 
profi ssional, revertendo-a em benefícios para a 
própria categoria, ao passo que ao ir para outro 
sindicato o maior prejudicado é o Técnico de 
Segurança do Trabalho”, conclui Dr. Ademar. 

O 
s procuradores da Advocacia-Gera l 
da União (AGU) ajuizaram, no dia 
27 de abril de 2012, na Justiça Fe-

deral de Brasília, 226 ações para ressarcir o 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 
de valores pagos devido a acidentes de tra-
balho em empresas que não observaram as 
normas de segurança. Segundo o Valor On-
line, a expectativa é ressarcir R$ 63 milhões 
aos cofres públicos. Procuradorias de diver-
sos estados ajuizaram as açõe, segundo o 
site da AGU.

A cobrança é direcionada as empresas res-
ponsáveis por acidentes de trabalho que 
levaram o INSS a pagar benefícios ao em-
pregado ou pensão por morte aos familiares 
da vítima.

A iniciativa é também parte do Dia Mun-
dial em Memória das Vítimas de Acidentes 
e Doenças do Trabalho, comemorado no 
dia 28 de abril.

O histórico de ajuizamentos dos últimos anos 
mostra, segundo a AGU, que as empresas fo-
ram condenadas em 75% das ações regres-
sivas. De acordo com a AGU, o Brasil é o 4º 
colocado mundial em número de acidentes 
fatais do trabalho.

Segundo o procurador federal e coordenador-
-geral de Cobrança e Recuperação de Crédito 
da Procuradoria-Geral Federal (CGCOB/PGF), 
Fábio Munhoz, o objetivo é reprimir as em-
presas e auxiliar na prevenção de acidentes. 
“Os empregadores devem ter a consciência 

de que vale mais a pena cumprir as normas 
de segurança no trabalho do que descumpri-
-las e sofrerem uma demanda judicial”.

Segundo os procuradores presentes no 
ajuizamento da capital, uma das ações 
consideradas de maior relevância em Bra-
sília ocorreu em abril de 2011, quando um 
trabalhador morreu soterrado em uma obra 
no Setor Hoteleiro Norte. O empregado 
trabalhava na escavação de buracos para 
sustentação de um prédio quando um ca-
minhão despejou concreto em um dos bu-
racos, causando o acidente. A ação prevê o 
ressarcimento dos valores já pagos à família 
da vítima e que ainda serão pagos até o pe-
ríodo de expectativa em que o trabalhador 
ainda poderia estar vivo. 

Jurídico do SINTESP ganha mais três 
 importantes ações em prol da categoria

Ação da AGU pede ressarcimento
    ao INSS por acidentes de trabalho

G
er
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Dr. Ademar: “O SINTESP 
buscou entendimento 
amigável com todas essas 
empresas, tendo enviado 
ofício alertando sobre o 
pagamento da contribuição”
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R 
ealizado no dia 31 de março, na sede do 
SINTESP, a 14ª edição do Sábado de Ca-
pacitação Permanente abordou o tema 

“Controle de Energias Perigosas – Além da NR 
10”, ministrada pelo Técnico de Segurança do 
Trabalho,Gino Ariete. O evento contou com a 
participação de 80 pessoas, entre Técnicos de 
Segurança do Trabalho e estudantes e demais 
prevencionistas. Para Gino, ações como a cria-
ção de um fórum em que se possa reunir um 
grande número de pessoas com um interesse 
comum, no qual se possa passar uma informa-
ção importante e discutir sobre a mesma são 
muito importantes para as pessoas poderem 
formar opinião sobre o assunto, além de ser 
muito importante para a formação de profi ssio-
nais engajados e capacitados, para que possam 
corroborar para que ambientes de trabalho se-
jam isentos de acidentes e doenças laborais. 
“Esse, acredito, seja o maior mérito dos Sába-
dos de Capacitação Permanentes promovidos 
pelo SINTESP”, declarou.

Gino contou que na conversa mantida com o 
grupo, sobre um assunto extremamente im-
portante para a segurança dos trabalhadores, 
qualquer que seja seu ramo de trabalho,  com 
certeza conseguiu mostrar que o controle de 
energias perigosas precisa de uma atenção 
especial das empresas. “A energia elétrica é 
apenas uma das muitas energias que podem 
estar presentes em máquinas, equipamentos, 
entre outros, quando estes passam por manu-
tenções, ajustes ou set-ups”, explicou. 

“Pela atenção, participação e perguntas dos 
presentes, creio que o controle de energias irá 

começar a ocorrer em muitas 
empresas após este evento. 
O pessoal entendeu que fazer 
uma manutenção  somente 
será uma operação segura e 
capaz de prevenir acidentes se 
todos os envolvidos estiverem 
cientes do que está aconte-
cendo, se todas as fontes de 
energia (não apenas a energia 
elétrica) estiverem corretamen-
te controladas com a utilização 
de dispositivo de controle de 
energia próprio, de cadeados e 
etiqueta, sendo imprescindível 
que se teste a real condição de 
desativação de todas as ener-
gias que possam estar presentes 
no equipamento”, salientou Gino.

O especialista parabenizou ao SINTESP. “Essa 
iniciativa tem seu valor, pois, certamente, pes-
soal informado é pessoal capacitado e, pessoas 
capazes trabalham com mais segurança e qua-
lidade. Obrigado pela oportunidade de cresci-
mento que me foi dada nesse dia”, concluiu.

Os donativos arrecadados no 14º e 15º Sába-
do de Capacitação Permanentes foram entre-
gues no dia 28 de abril, pelo presidente Mar-
cos Antonio Ribeiro, acompanhado dos seus 
diretores Rogério de Jesus e Paulino Gama, 
para a Instituição Benefi cente Ação Univida, 
que desempenha o papel de ombro amigo 
para as famílias com portadores do vírus HIV 
em São Miguel Paulista, bairro carente da 
zona leste de São Paulo.

 A Univida nasceu da iniciativa de um grupo 
de amigos que ajudava cinco famílias carentes. 
Elias José Cagnoni, um dos fundadores da Uni-
vida, conta que, no início, a ideia não era criar 
uma associação de caridade ou uma organiza-
ção não governamental. Mas o auxílio presta-
do pelo grupo não parava de crescer. 

Simone Pina, gerente do projeto “Sementes 
do Amanhã” da Instituição, observa que o ca-
rinho pelas crianças faz os membros da Univi-
da não desistirem do trabalho. Para se susten-
tar, a Univida conta com doações e parcerias 
com outras instituições, mas Cagnoni não 
esconde que uma das principais difi culdades 
é a fi nanceira. Isso porque a sede ainda é alu-
gada e há gastos mensais com cestas básicas, 
medicamentos, profi ssionais da educação e 
da saúde e transporte. 

N 
o dia 24 de abril, o presidente do 
SINTESP, Marcos Ribeiro, e o diretor 
Armando Henrique, estiveram no Rio 

de Janeiro, representando o Estado de São 
Paulo, na audiência realizada em conjunto 
com os sindicatos dos Técnicos de Seguran-
ça do Trabalho dos estados de Alagoas, Pa-
raná e Santa Catarina. O objetivo da ação é 

cancelar o registro do estatuto da Fenatest 
que foi alterado a revelia, sem autorização 
de todos os membros da entidade. 

Segundo Armando, o item de discordância 
principal é que insistem em manter no es-
tatuto que pessoas sem nenhuma represen-
tatividade façam parte  da entidade, dando 

motivos para confl itos em quase todos os 
Estados. “Isso é ruim para os sindicados e 
para a categoria porque acabamos perdendo 
tempo administrando os confl itos em vez de 
trabalhar em prol da categoria”, informou. 

Esta foi a primeira audiência e a segunda vai 
ser no dia 4 de junho próximo.  

14º Sábado de Capacitação Permanente mostra
 o interesse pela prevenção de acidentes

SINTESP participa de audiência contra a
     Fenatest no Rio de Janeiro

Cerca de 80 pessoas participaram do evento e assistiram 
a palestra do especialista Gino Ariete, que abordou a NR 
10 e a importância do controle de energias perigosas. 
“Pessoal informado é pessoal capacitado” destacou ele 
sobre a importância da iniciativa do SINTESP
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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 242

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

Es
pa

ço
 d

o 
le

ito
r “Sou um jovem português 

de 30 anos e acabei de iniciar 
uma pós-graduação como 
Técnico Superior de Higiene 
e Segurança no Trabalho, em 
Lisboa. Entro em contato con-
vosco no sentido de averiguar 
se no Brasil, em particular no 
Estado de São Paulo, existe 
muita demanda de profi ssio-
nais nesta área e se o tecido 
empresarial manifesta interes-
se em contratar profi ssionais 
formados no estrangeiro. Em 

caso afi rmativo, agradecia que me 
informassem de sítios na internet ou 
outros meios através dos quais possa 
formalizar candidaturas. Desde já o 
meu obrigado pela atenção.”
Rogério Gonçalves

Resp.: Não temos essa profi ssão no Brasil 
e como nossas profi ssões nesta área são 
regulamentadas, sendo as empresas obri-
gadas a contratar os profi ssionais específi -
cos, não há mercado formal em empresas 
para sua pós-graduação. Ademais temos 
sobra de profi ssionais e falta de empre-

gos, não podemos facilitar a “importa-
ção” de mais concorrência.

Rene Alves Cavalcanti
Diretor de Desenvolvimento Profi ssional 

“Venho, por meio deste, agradecer 
pelo belo evento realizado no ultimo 
sábado, dia 28 de maio. Por ser o meu 
primeiro contato com a Capacitação 
Permanente, gostaria de estar partici-
pando mais vezes a fi m de me tornar 
um profi ssional mais qualifi cado no 
universo prevencionista, e sei que só é 
possível capacitando-se cada vez mais. 
Por isso, espero receber os próximos 
eventos”.
 Edmar 

“Gostaria de  saber sobre estatísticas 
de acidentes (atualizada) por função 
para um trabalho que estou desen-
volvendo. Será que poderiam me 
ajudar ou onde posso procurar, pois 
só estou encontrando informação de 
5 (cinco) anos atrás”.
José Luiz
Técnico de Segurança do Trabalho

Resp.: Difi cilmente encontrará estatística 
de acidentes por função, por exemplo, 
mecânico, pedreiro, operador de caixa. 
Está disponível no site da Previdência 
Social a estatística de Acidentes por ativi-
dade econômica e por região, partes do 
corpo atingidas, etc. No caso de Estatísti-
cas de Acidentes por Função as empresas 
costumam fazer para melhor gestão e 
prevenção, sendo assim sua pesquisa 
poderia ser em empresas de mesmo seg-
mento, porte, entre outras.

Valdizar Albuquerque
Diretor Estadual Comunicação e Marke-
ting do SINTESP

DANI EQUIPAMENTOS LTDA
www.daniequipamentos.com.br

ADOTAR ARMÁRIOS COM SEGURANÇA É A
MELHOR FORMA DE PREVENÇÃO

Armários DANI
Acabe com as portas 
amassadas, roubos e reclamações.

Para evitar arrombamentos, os amários DANI, modelo 
Segurança possuem trava nas portas e dobradiças 
embutidas que difi cultam os arrombamentos, 
preservando a estética e a conservação
 do patrimônio da sua empresa.

Segurança, Higiene e 
Estética para seu Vestiário

11 3721-0200 / 3722-5245
comercial@daniequipamentos.com.br

Av. Eliseu de Almeida, 866 
São paulo/SP - CEP 05533-000

embutidas que difi cultam os arrombamentos, 

Aceitamos seu

armário usado como

parte do pagamento
Fabricados obedecendo determinações da NR-24,
inclusive para atividades insalubres.
Produto com patente requerida no INPI.
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