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S ob a nova sociedade capitalista, os 
antigos direitos humanos à vida e à 
subsistência tinham de ser repensa-
dos.” (MIRANDA, 1998: 3). No Brasil 
A classe trabalhadora inconformada 

com tal situação, dá início aos movimentos so-
ciais de luta por seus direitos, organizando-se em 
grandes greves, como as de 1907, 1912, 1917 
e 1920 e, em decorrência dessas manifestações 
e da insatisfação da classe, foram surgindo leis 
objetivando a regulamentação da questão da 
higiene e segurança do trabalhador em seu am-
biente de trabalho, assim como, o surgimento do 
primeiro médico de fábrica no Brasil,...

O Profi ssional Técnico de Segurança do 
Trabalho na elaboração do AVCB
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Marcos Antonio Ribeiro - 
Presidente do SINTESP

A 
s transformações e ou mu-
dança s que se operam no 
processo histórico, em par-

ticular nas estruturas da sociedade, 
particularmente a nossa, no mínimo, 
devem ser em busca de se realizar e 
garantir que nossos direitos sociais se-
jam, assim, alcançados em plenitude.

Em um desses direitos fundamentais, 
sem dúvida, está o direito ao traba-
lho, logo, a Segurança e Saúde do 
Trabalho devem ser requisitos para a 
implementação deste direito.

Em toda a nossa sociedade e, certamen-
te, em todos os avanços que tivemos na 
área de prevenção se deram por motivo 
de muita pesquisa e estudos. Nessa re-
lação de mão-de-obra e processo pro-
dutivo podemos interferir positivamen-
te, agregando valor a ambos quando 
adquirido diagnóstico correto.

Quando editada a Política Nacional 
de Segurança e Saúde do Trabalho, 
uma das diretrizes expressa nela é 
a promoção de agenda integrada de 
estudos e pesquisas em segurança e 
saúde no trabalho.

Neste sentido, uma abordagem que 
se preocupe com uma das estrutu-

ras mais antigas e necessárias para 
a Segurança e Saúde do Trabalho no 
Brasil se faz essencial, e é represen-
tada pela Fundação Jorge Duprat 
Figueiredo de Segurança e Medicina 
do Trabalho – FUNDACENTRO.

Sinalizo que, se realmente, queremos 
avançar em Segurança e Saúde do 
Trabalho no Brasil não poderemos 
abrir mão da pesquisa e apoio técni-
co para nortear cientifi camente ado-
ções e ou mudanças em textos legais 
e boas práticas de SST.

Organizar nosso cenário prevencio-
nista, progredir quanto a prevenção 
de acidentes e de doenças do traba-
lho, evitando retrocessos, faz-se ne-
cessário que todos os prevencionistas 
trabalhem para que tenhamos, efeti-
vamente, uma instituição que possa 
pesquisar e analisar o meio ambiente 
do trabalho e do trabalhador para 
a identifi cação das causas dos aci-
dentes e das doenças no trabalho; 
realizar estudos, testes e pesquisas 
relacionados com a avaliação e o 
controle de medidas, métodos e de 
equipamentos de proteção coletiva e 
individual do trabalhador; promover 
estudos que visem ao estabelecimen-
to de padrões de efi ciência e qualida-

de referentes às condições de saúde, 
segurança, higiene e meio ambiente 
do trabalho e do trabalhador.

Surge-nos, ainda, o desafi o de adap-
tarmos para uma economia verde, 
entender os processos que envolvem 
a nanotecnologia, logo, tratar de 
segurança e saúde do trabalho nes-
te novo cenário que se apresenta é 
desafi ador e de responsabilidade im-
par, que nos remete à avaliação dos 
processos evolutivos de nossa área e 
ao aprimoramento de estratégias do 
passado que não foram bem-sucedi-
das, frente as novas práticas.

Se formos parte dos avanços e suces-
sos, somos parte também de retro-
cessos e, para evitarmos o pior serão 
necessários muitos esforços em prol 
de estudos, pesquisas, experiências e, 
o mais importante ainda, termos uma 
entidade que nos sirva de referência.

Neste contexto, fortalecer a Funda-
centro, única entidade governamen-
tal do Brasil que atua em pesquisa 
científi ca e tecnológica relacionada 
à segurança e saúde dos trabalha-
dores, é primordial para o sucesso 
da Política Nacional de Segurança e 
Saúde do Trabalho.   
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O 
SINTESP - Sindica-
to dos Técnicos de 
Segurança do Traba-

lho no Estado de São Paulo, 
promoveu, no dia 5 de maio 

de 2012, a sétima edição do Encontro dos 
Técnicos de Segurança do Trabalho na re-
gião do ABCDMRP. O evento foi promovido 
em parceria com o Senac de Santo André. 
A iniciativa também envolveu outros órgãos 
da região que atuam em prol da prevenção 
de acidentes.

A programação do evento abordou os te-
mas: “O Perfi l do Técnico de Segurança do 
Trabalho frente aos novos desafi os e pers-
pectivas do mercado de trabalho”; “Política 
Nacional de Segurança e Saúde no Traba-
lho”; “A Segurança e Saúde no Trabalho sob 
a Ótica do Meio Ambiente”; e “NR-35 em 
trabalhos desenvolvidos em alturas na In-
dústria da construção civil”; “Fatores Emo-
cionais sobre os Acidentes do trabalho”; “O 
Novo Decreto e suas interpretações do Cor-
po de Bombeiros do Estado de São Paulo”; 
“Ginástica Laboral como fator de qualidade 
de vida no trabalho”; e, para fi nalizar, foi 
apresentada a peça teatral sobre o tema 
“Saúde e Segurança do Trabalhador”.

Segundo Luiz Crispim, vice-presidente do 
SINTESP Regional ABCDMR, o evento contou 
também com várias personalidades que mar-
caram presença no encontro como: Marcos 
Antonio Ribeiro de Almeida, presidente do 
SINTESP; Antônio de Souza Ramalho, presi-
dente do Sintracon e Secretário Nacional 
da Força Sindical de São Paulo; José Ro-
berto Seviéri, diretor 
de Operações do 
Grupo Cipa Milano; 
Bolívar Fundão Fi-
lho, representando 
os Bombeiros Uni-
dos sem Fronteiras; 
Emerson Lopes de 
Souza, delegado 
Adjunto do conselho 

Nacional dos Bombeiros 
Civis do Brasil e Regional 
ABCDMRP; Ligia Iboshi 
Caravella, coordenadora 
Acadêmica do Senac de 
Santo André; e Maiza de 
Oliveira, representando 
o Senai Mário Amato de 
São Bernardo do Cam-
po. 

Além disso, presti-
giaram o evento os 
vice-presidentes das 
regionais SINTESP 
Osasco e Sorocaba, 
Léo Gidelti e Valde-
mar José da Silva, 
respectivamente; 
bem como os dire-
tores Valdizar Albu-
querque e Wagner 
De Paula; Atevaldo 
Leitão, diretor do 
Sintracon-SP. As revistas Cipa e Proteção 
também estiveram presentes e forneceram 
exemplares que foram distribuídos gratuita-
mente entre os participantes.

Os palestrantes que contribuíram com o 
evento foram: Marcos Antonio Ribeiro, pre-
sidente do SINTESP; Armando Henrique, 
diretor do Jurídico do SINTESP e da Força 
Sindical/SP; Ana Maria Brasil e Mirian Duai-
libi, da empresa Brasil Sustentável; Ricardo 
Valdemar, alpinista industrial e consultor 

técnico da Empresa HM Consul-
toria; Dirce Marchioni, psicó-
loga do Trabalho da empresa 
Premier Consultoria em Saúde 
Ocupacional; Valmir Vieira, Téc-

nico de Segurança da empre-
sa Benfi ca Transportes 

e Bombeiro Militar; 
Arienes de La Ve-
gas, professora 
de Educação Fí-
sica e Consultora  

da empresa Laboral e Cia. e da empresa 
Benfi ca Transportes e Maxximaseg  Eventos.

Houve também a parceria e contribuição 
das empresas patrocinadoras: RSA Emer-
gências Médicas, Vigoseg Consultoria em 
Segurança e Medicina do Trabalho, Anchieta 
Vision, Bereneli Equipamentos de Segurança, 
Maxximaseg Eventos Teatrais, Editora Brasil 
Sustentável, Evvachair Equipamentos de Sal-
vamento, Instrutherm Equipamentos de Me-
dições, Proseg Consultoria em Engenharia de 
Segurança do Trabalho e a Empresa Safetline 
Equipamentos de Segurança.

Segundo os diretores responsáveis pela 
organização do evento na região do AB-
CDMRP, Luiz Carlos Crispim Silva, Francis-
co Tadeu dos Santos e Daniel Martinez, a 
participação dos profi ssionais ligados ao 
setor da prevenção superou, mais uma vez, 
a expectativa de todos com a participação 
surpreendente de, aproximadamente, 260 
pessoas.  
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Regional SINTESP promove 7º Encontro dos Técnicos
de Segurança do Trabalho e demais profi ssionais
do setor prevencionista na Região do ABCDMRP

Crispim, vice-presi-
dente da Regional 

ABCDMRP (no 
púlpito), conduziu 

os trabalhos do 
seminário, que 

abordou temas, 
como a PNSST, 

NR-35, Novo De-
creto do Corpo de 
Bombeiros de São 

Paulo, entre outros 
assuntos, para mais 

de  260 pessoas, 
no Senac de Santo 

André 

O presidente do 
SINTESP, Marcos, 
reafi rmou o 
lema do SINTESP 
de estar sempre 
presente em 
encontros 
promovidos 
em prol da
categoria
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N 
o dia 5 de maio de 2012, foi realizado o 
Primeiro Sábado de Capacitação da Regio-

nal Guarulhos e Cidades do Alto Tietê, no auditó-
rio do Tiro de Guerra de Mogi das Cruzes, SP, com 
a participação de cerca de 80 profi ssionais.

O evento, organizado pelo diretor do SIN-
TESP Regional Guarulhos, Fernando Godoy, 
contou com a presença da vice-presidente 
Selma Rossana e dos diretores estaduais Ro-
gério de Jesus e Paulino Gama. 

Rogério contribuiu com a iniciativa ministrando 
a palestra “O papel do Técnico de Segurança 
do Trabalho frente aos novos rumos da Segu-
rança e Saúde do Trabalhador”, na qual abran-
geu diversos tópicos sobre o momento atual 
da Segurança do Trabalho, trazendo informa-
ções importantes sobre a história da segurança 
e estatísticas de acidentes e doenças. Rogério 
esclareceu, ainda, a realidade do FAP e do 
NTEP - Fator Acidentário de Prevenção e Nexo 
Técnico Epidemiológico Previdenciário. 

Segundo Rogério, a ideia de ter dentro de uma 
palestra vários tópicos foi, justamente, para fazer 

um resgate histórico do 
que foi a Segurança e 
Saúde do Trabalho no 
Brasil, perpassando pe-
los diversos momentos 
que nós vivemos como 
um profi ssional Técnico 
e Segurança do Traba-
lho e o comportamen-
to da sociedade durante essa trajetória sobre o 
tema. “Esse resgate é necessário porque quem 
está chegando hoje na área tem que ter a com-
preensão de que atuar em Segurança e Saúde 
do Trabalho ainda não é um ‘mar de fl ores’ mas, 
na atual conjuntura, conquistamos novas ferra-
mentas e, o mais importante, o envolvimento da 
sociedade, tanto que o tema Segurança e Saúde 
do Trabalho também deve ser tratado como um 
direito humano fundamental”, informou.

Conforme ele, a palestra motivou um grande deba-
te junto aos participantes, que interagiram e tiraram 
dúvidas, pois as informações contidas na apresenta-
ção trouxeram à luz uma nova visão sobre o mundo 
da segurança do trabalho até mesmo para os pro-
fi ssionais que já atuam há muito tempo na área.

A vice-presidente da Regional Guarulhos, Sel-
ma, fez uso da palavra para dar as boas vindas 
aos presentes e aproveitou para esclarecer so-
bre a estrutura representativa do SINTESP, res-
saltando sobre a importância da sindicalização 
e também sobre a agenda de eventos da Re-
gional, que, por exemplo, realizou o 8º Encon-
tro de Técnicos em Segurança de Guarulhos e 
Região, dia 26 de maio. Além disso, outro des-
taque foi o Seminário sobre a NR 35, realizado 
no dia 01 de Junho de 2012, em Mogi das Cru-
zes, organizado pelo diretor Fernando Godoy.

Ao fi nal, Godoy agradeceu aos presentes, rei-
terando sobre a importância de participação 
aos eventos e comprometeu-se a manter a or-
ganização dos técnicos do Alto Tietê. 

SINTESP promoveu 1º Sábado de Capacitação em Mogi das Cruzes 

Participantes do 1º Sábado de Capacitação da Regional Guarulhos e Cidades 
do Alto Tietê. O evento, organizado por Fernando Godoy, do SINTESP Regional 
Guarulhos, foi considerado um sucesso e atingiu as expecativas de todos
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N 
o dia 18 de maio de 2012, o SIN-
TESP – Regionais de Campinas e 
Ribeirão Preto -, em parceria com 

a Escopo – Equipamentos de Proteção Indi-
vidual e Treinamentos, realizaram o seminá-
rio Segurança e Saúde no Trabalho, em Rio 
Claro, SP, nas dependências do Sest/Senat 
- Serviço Social do Transporte e Serviço Na-
cional de Aprendizagem do Transporte.

O objetivo deste seminário foi o de divulgar 
o conteúdo técnico da nova NR 35 - Traba-
lho em Altura, dirimindo sobre seu contexto, 
bem como oportunizar a discussão prática 
de sua implantação nos locais de trabalho 
e fazer com que os participantes pudessem, 
ao fi nal do evento, reconhecer os novos con-
ceitos, identifi car as relações da legislação e 
as interfaces com a atuação da fi scalização 
do Ministério do Trabalho e Emprego no Es-
tado de São Paulo.

A programação foi composta pela palestra 
“O Perfi l do Técnico de Segurança do Tra-
balho”, apresentada por Marcos Antonio 
Ribeiro, Técnico de Segurança do Trabaho 
e presidente do SINTESP. Outra palestra foi 
“E Agora a Fiscalização Chegou?”, cujo 
palestrante foi Evaldir Jesus de Morais, 

Técnico de Segurança do Trabalho, 
diretor-vice presidente do SINTESP 
Regional Ribeirão Preto, pedagogo 
e consultor em Segurança e Saúde 
no Trabalho. O tema “Plano Na-
cional de Segurança e Saúde no 
Trabalho” também foi abordado 
no evento por Armando Henrique, 
Técnico de Segurança do Trabalho 
e diretor estadual do SINTESP. E a 
palestra principal sobre “A Nova NR 

35 – Trabalho em Altura” fi cou a cargo 
do especialista Julio Jordão, também 
Técnico de Segurança do Trabalho e 
diretor estadual do SINTESP.

Para Marcos Ribeiro, a iniciativa 
das regionais Campinas e Ribeirão 
Preto em promover um encontro 
para os profi ssionais prevencionis-
tas de Rio Claro e Região somou 

positivamente. “É com base nesses 
exemplos que o SINTESP busca atuar, estan-
do sempre presente prestigiando as inicia-
tivas e levando informações que agregam 
valor aos profi ssionais que atuam em prol 
da segurança e saúde dos trabalhadores. O 
encontro foi muito oportuno porque discutiu 
temas que são imprescindíveis para a atuali-

zação do técnico e demais profi ssionais que 
atuam na área”, declarou.

Armando Henrique mostrou em sua apre-
sentação, por exemplo, os conceitos da Polí-
tica Nacional de Segurança e Saúde do Tra-
balho, qual seu objetivo e de que forma deve 
ser aplicada na prática visando uma melhor 
performance dos profi ssionais em seus am-
bientes de trabalho com vistas a conquistar 
benefícios para todos os trabalhadores. 

Evaldir Jesus de Morais elucidou aos presen-
tes como deve ser a atuação dos Técnicos 
de Segurança do Trabalho nos casos em que 
acontecem fi scalizações, apontando exemplos 
de como se organizar para não sofrer com es-
sas intervenções no dia a dia da empresa.

Já Julio Jordão, que é membro do GTT – Gru-
po de Trabalho Tripartite na nova Norma Re-
gulamentadora sobre Trabalho em altura – 
NR 35, professor e consultor técnico na área 
de Segurança e Saúde do Trabalho, mostrou 
em sua palestra questões como legislação, 
responsabilidades, capacitação, permissão 
de trabalho, EPIs, e exercícios práticos com 
base na nova NR 35.

O evento contou com 180 participantes 
entre: Técnicos de Segurança do Trabalho 
(maioria dos profi ssionais presentes), pro-
fi ssionais do Sesmt, membros da Cipa, Re-
cursos Humanos, entre outros. No fi nal do 
evento foram distribuídos brindes aos parti-
cipantes através de sorteios.  

Rio Claro sediou seminário sobre 
    Segurança e Saúde do Trabalho 

Julio Jordão, Evaldir e Marcos, em nome de toda a diretoria do SINTESP, parabenizaram os parceiros e 
apoiadores que ajudaram a realizar o seminário para atender os profi ssionais de Rio Claro e Região

Os participantes do seminário 
somaram cerca de 180 profi ssionais 
da área de SST e demais interessados, 
os quais puderam assistir as 
apresentações de Julio Jordão, 
Marcos e Evaldir (na foto abaixo) e 
Armando Henrique, que situaram 
os profi ssionais sobre questões 
importantes e que permeiam o dia a 
dia de todos os trabalhadores
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I nformamos que o SINTESP 
fechou Acordo (Convenção 
Coletiva) com a FIESP e 

Sindicatos Patronais Signatá-
rios, com Data Base de 1º de 
Maio de 2012, tendo como 
reposição 5.06% sobre os sa-

lários dos Técnicos de Segurança do Trabalho 
que estão empregados.

Com base neste acordo, o profi ssional Téc-
nico de Segurança do Trabalho admitido 
à partir de 1º de Maio de 2012, terá como 
salário admissão R$ 10,80 por hora, ou R$ 
2.376,00 mês.

Fica garantida a participação em cursos, se-
minários, congressos técnicos de interesse da 
categoria ou eventos devidamente comprova-
dos, limitados a 10 (dez) dias por ano, mais 
2 (dois) sábados, nas empresas que possuam 
expediente aos sábados, sem prejuízo salarial, 
inclusive das férias, 13º salário e descanso re-
munerado, desde que pré-avisada a empresa 
por escrito com antecedência mínima de 48 
(quarenta e oito) horas. 

Além disso, respeitadas as cláusulas objeto 
desta convenção, que são específi cas à cate-
goria profi ssional abrangida, fi cam estendidas 
aos empregados Técnicos de Segurança do 
Trabalho, as demais cláusulas e respectivos 
benefícios constantes de eventuais normas 
coletivas de trabalho existentes, e que estejam 
e venham a permanecer em vigor na constân-
cia de nossa convenção, bem como das que 
vierem a ser pactuadas durante a sua vigên-
cia, aplicáveis para a categoria profi ssional 
preponderante nas empresas, isoladamente 
consideradas, nas quais prestem seus serviços 
profi ssionais, obedecida, porém, a data de iní-
cio de vigência do presente instrumento, ou 
seja, 01.05.2012. 

Na negociação deste ano foram suscitados 
272 sindicatos, sendo que para Marcos Anto-
nio Ribeiro, presidente do SINTESP, mais uma 
vez o sindicato atuou de forma proativa e res-
ponsável para alcançar resultados positivos 
para os Técnicos de Segurança do Trabalho. 
“Infelizmente, o índice de reajuste alcançado 
nesta convenção não foi o esperado, confor-
me a nossa pauta de reivindicações aprovada 

e encaminhada para os sindicatos patronais 
signatários, mas conseguimos manter uma 
das cláusulas mais importante de nossa con-
venção, ou seja, a cláusula mais benéfi ca que 
visa favorecer os Técnicos de Segurança do 
Trabalho em nosso acordo coletivo”, explica 
Marcos.

“Gostaríamos de deixar bem claro aos nossos 
representados, que o SINTESP sempre esteve, 
está e estará à disposição para quaisquer es-
clarecimentos que se façam necessários”, de-
clarou o presidente.  

I nformamos que o SINTESP 
fechou Acordo (Convenção 
Coletiva) com a FIESP e 

Sindicatos Patronais Signatá-
rios, com Data Base de 1º de 
Maio de 2012, tendo como 
reposição 5.06% sobre os sa-

lários dos Técnicos de Segurança do Trabalho 
que estão empregados.

Com base neste acordo, o profi ssional Téc-
nico de Segurança do Trabalho admitido 
à partir de 1º de Maio de 2012, terá como 
salário admissão R$ 10,80 por hora, ou R$ 
2.376,00 mês.

nformamos que o SINTESP 
fechou Acordo (Convenção 
Coletiva) com a FIESP e 

Sindicatos Patronais Signatá-
rios, com Data Base de 1º de 
Maio de 2012, tendo como 
reposição 5.06% sobre os sa-

lários dos Técnicos de Segurança do Trabalho 
que estão empregados.

Com base neste acordo, o profi ssional Téc-
nico de Segurança do Trabalho admitido 
à partir de 1º de Maio de 2012, terá como 
salário admissão R$ 10,80 por hora, ou R$ 
2.376,00 mês.
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a SINTESP fecha acordo da Convenção Coletiva do Trabalho 2012

O presidente Marcos, 
e Dr. Sérgio Luiz 
Borges, do Dep. 
Jurídico do SINTESP, 
durante reunião com 
os representantes 
da FIESP. Ao lado, a 
Dra. Helena, da FIESP, 
assina a convenção 
coletiva deste ano
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a O Profi ssional Técnico de Segurança
     do Trabalho na elaboração do AVCB

M 
uitos Técnicos 
de Segurança do 
Trabalho não sa-

bem que podem elaborar, ou 
mesmo, realizar a renovação do Auto de 
Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB no 
Estado de São Paulo.

O AVCB é o documento emitido pelo Corpo 
de Bombeiros da Polícia Militar do Estado 
de São Paulo (CBPMESP) certifi cando que, 
durante a vistoria daquele estabelecimento 
fi scalizado, a edifi cação possui condições 
de segurança contra incêndio, previstas 
pelo Decreto Estadual 56.819/11 – Regu-
lamento de segurança contra incêndio das 
edifi cações e áreas de risco do Estado de 
São Paulo e as Instruções Técnicas (IT) do 
Corpo de Bombeiros.

A legislação e constantes no processo, 
estabelecendo um período de revalidação 
que pode variar de 1 até 3 anos, conforme 
o tipo de processo a ser apresentado e das 
características da edifi cação e/ou área de 
risco .

Tanto para as edifi cações e áreas de risco 
existentes como para as que serão constru-
ídas, conforme IT-01 (Procedimentos Admi-
nistrativos), a regularização junto ao Corpo 
de Bombeiros se dará por meio de:

Projeto Técnico; Projeto Técnico Simpli-
fi cado; Projeto Técnico para Instalação e 
Ocupação Temporária; ou Projeto Técnico 
para Ocupação Temporária em Edifi cação 
Permanente.

O tipo de processo a ser apresentado de-
penderá das características da edifi cação 
e/ou área de risco, sendo estabelecido um 
período de revalidação que pode variar de 
1 até 3 anos.

O Profi ssional Técnico de Segurança do Tra-
balho pode atuar como gestor do processo 
e, no caso da edifi cação, se enquadrar no 
Projeto Técnico Simplifi cado (PTS), sendo 
que neste poderá ser o autor do processo.

Na revisão das IT’s que entraram em vigor 
na data de 10 de maio de 2011, foi inclu-
ída a IT - 42, específi ca para PTS, visando 
facilitar a regularização das microempre-
sas, empresas de pequeno porte e micro-
empreendedores individuais.

O Projeto Técnico Simplifi cado é utilizado 
para apresentação dos sistemas de segu-
rança contra incêndio das edifi cações e/
ou áreas de risco para:

a) Edifi cação com área construída de até 
750 m², possuir até três pavimentos, des-
considerando o subsolo quando usado ex-
clusivamente para estacionamento;

b) Edifi cação e/ou área de risco na qual 
não se exija proteção por sistema fi xo de 
combate a incêndio;

c) Edifi cação que não necessite de prote-
ção de suas estruturas contra a ação do 
calor (IT-08 – Segurança estrutural nas edi-
fi cações);

d) Posto de serviço e abastecimento cuja 
área construída não ultrapasse 750 m², ex-
cetuada a área de cobertura exclusiva para 
atendimento de bomba de combustível;

e) Ter lotação máxima de 100 pessoas, 
quando se tratar de local de reunião de 
público (Grupo F da Tabela 1 do Decreto 
Estadual nº 56.819/11);

f) Ter, no caso de comércio de GLP (re-
venda), armazenamento de até 12.480 kg 
(equivalente a 960 botijões de 13 kg);

g) Armazenar, no máximo, 20 m³ de líqui-
dos infl amáveis ou combustíveis em tan-
ques aéreos ou fracionados, para qualquer 
fi nalidade;

h) Armazenar, no máximo, 10 m³ de gases 
infl amáveis em tanques ou cilindros, para 
qualquer fi nalidade;

i) Não possuir manipulação ou armazena-

mento de fogos 
de artifício ou de 
outros produ-
tos explosivos 
ou perigosos.

Podendo des-
considerar:

a. telheiros, com 
laterais aber-
tas, destinados 
à proteção de 
utensílios, cai-
xas d’água, tanques e outras instalações des-
de que não tenham área superior a 10 m²;

b. platibandas e beirais de telhado com até 
3 metros de projeção;

c. passagens cobertas, com largura máxi-
ma de 3 metros, com laterais abertas, des-
tinadas apenas à circulação de pessoas ou 
mercadorias;

d. as coberturas de bombas de combustí-
vel e de praças de pedágio, desde que não 
sejam utilizadas para outros fi ns e sejam 
abertas lateralmente;

e. reservatórios de água, escadas enclau-
suradas e dutos de ventilação das saídas 
de emergência; 

f. piscinas, banheiros, vestiários e asseme-
lhados.

Com os anexos do Projeto Técnico Simpli-
fi cado, devidamente preenchido, o Projeto 
é apresentado no CBPMESP e, juntamente, 
com o comprovante do recolhimento do 
emolumento, dá-se entrada no processo 
junto ao protocolo da DIVISÂO DE ATI-
VIDADES TÉCNICA. Este processo (PTS) 
dispensa análise de plantas, ou seja, será 
realizada a vistoria, diretamente no local.                                                 
Após o protocolo do Projeto Técnico Simpli-
fi cado e os equipamentos já instalados na 
edifi cação (em geral: extintores, sinalização, 
saídas de emergência, controle de materiais 

Wagner De Paula;
Técnico de Segurança do 

Trabalho, pós-graduado 

em Engenharia Ambiental, 

especialista em Incêndio 

em Explosivos pelo Exército 

Brasileiro, membro da Comissão 

de Estudos de Brigada de 

Incêndio da ABNT, diretor da 

Diretoria Social do SINTESP
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SINTESP prestigiou Reatech 2012

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:  

de acabamento), será efetuada a vistoria no 
local por bombeiro da Seção Técnica que, 
verifi cando estarem as medidas de acordo 
com a legislação vigente, aprovará a vistoria, 
emitindo o “AUTO DE VISTORIA DO CORPO 
DE BOMBEIROS – AVCB”.

Caso sejam constatadas irregularidades 
durante a vistoria, as mesmas serão rela-
cionadas por escrito e entregues ao respon-
sável pela edifi cação, para as providências 
de correção e, uma vez sanadas as irregu-
laridades, o interessado deverá solicitar ao 
Corpo de Bombeiros nova vistoria.

O prazo para vistoria é de 30 (trinta) dias, 
a contar do protocolo do pedido, sendo 
que a cada nova apresentação, após cor-
reções, inicia nova contagem de prazo, e 
sempre por ordem cronológica de apre-
sentação.

O pagamento do emolumento de vistoria 
dá direito à realização de uma vistoria e 
dois retornos, caso sejam constatadas ir-
regularidades pelo vistoriador, e o prazo 
máximo para a solicitação do retorno é de 
dois anos, a contar da data da emissão do 
relatório de irregularidades.  

A XI Feira Internacional de Tecno-
logias em Reabilitação, Inclu-
são e Acessibilidade foi realiza-

da entre os dias 12 e 15 de abril de 2012, 
no Centro de Exposições Imigrantes em 
São Paulo. O evento, promovido e organi-
zado pelo Grupo Cipa Fiera Milano, rece-
beu cerca de 48 mil visitantes e ofereceu 
planta em braile e piso com guia. Partici-
param 300 expositores apresentando as 
novas tecnologias acessíveis, produtos e 
serviços para pessoas com defi ciência. 

José Roberto Sevieri, diretor de operações 
do Grupo Cipa Fiera Milano, esclareceu 
que a Reatech é a 2ª maior feira espe-
cializada em acessibilidade do planeta e 
seu sucesso já foi exportado. “Em maio 
desse ano aconteceu a I Reatech em Mi-
lão, na Itália, e em março de 2013 a feira 
acontecerá em Cingapura. Sem contar o 
Rio de Janeiro que também será palco da 
Reatech. Nada mais apropriado a esse 
crescimento, já que 15% da população 
brasileira possui alguma defi ciência. Só no 

ano de 2011 o segmento somou cerca de 
R$ 1,5 bilhão”.

Marcos Antonio Ribeiro, presidente do 
SINTESP, visitou a feira e prestigiou a ini-
ciativa, observando que muitos das pes-
soas com defi ciência são em decorrência 
dos acidentes de trabalho. “Na feira pude 
tomar conhecimento de muitos trabalha-
dores que sofreram acidentes e fi caram 
com sequelas, algumas gravíssimas. Isso 
mostra que um evento como esse merece 
nosso apoio”, declarou.  

O presidente do SINTESP, Marcos, parabenizou Sevieri 

(segundo e terceiro da esquerda para a direita) e 

ressaltou o apoio da entidade em prol da Reatech
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S 
ob a nova sociedade 
capitalista, os antigos 
direitos humanos à vida 
e à subsistência tinham 
de ser repensados.” 

(MIRANDA, 1998: 3). No Brasil A classe traba-
lhadora inconformada com tal situação, dá início 
aos movimentos sociais de luta por seus direitos, 
organizando-se em grandes greves, como as de 
1907, 1912, 1917 e 1920 e, em decorrência des-
sas manifestações e da insatisfação da classe, fo-
ram surgindo leis objetivando a regulamentação 
da questão da higiene e segurança do trabalha-
dor em seu ambiente de trabalho, assim como, 
o surgimento do primeiro médico de fábrica no 
Brasil, onde até então a prevenção se realizava 
sob a ótica sanitarista.

Em 1919, foi regulamentada a Lei n.º 3.724, de 
15/01/1919, que compreende a intervenção do 
Estado nas condições de trabalho no Brasil, que 
passou a buscar um equilíbrio entre o crescimen-
to industrial e a manutenção de um ambiente 
propicio à vida e à subsistência dos operários. Na 
medida em que se desenvolvia o processo indus-
trial no Brasil, crescia também os danos à saúde 
do trabalhador e as causas e medidas de preven-
ção completamente desconhecidas precisando 
de intensas pesquisas e estudos para fundamen-
tar as ações preventivas.

Em 1960, o Governo brasileiro inicia gestões com 
a Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
com a fi nalidade de promover estudos e avalia-
ções do problema e apontar soluções que pudes-
sem alterar esse quadro. Neste contexto, a ideia 
de criar uma instituição voltada para o estudo e 
pesquisa das condições dos ambientes de traba-
lho, com a participação de todos os agentes sociais 
envolvidos na questão, começou a ganhar corpo. 
Proposta nesse sentido foi apresentada em março 
de 1964, durante o Congresso Americano de Me-
dicina do Trabalho, realizada em São Paulo.

Assim, em 1966, durante o Congresso Nacional 
de Prevenção de Acidentes, realizado em São 
Paulo, foi ofi cializada a criação da Fundacentro - 
Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança 
e Medicina do Trabalho, instituída na forma da 
Lei no 5.161, de 21 de outubro do corrente ano, 

com Sede em São Paulo, capital, em função do 
porte do parque industrial.

Com a missão da produção e difusão de conhe-
cimentos que contribuam para a promoção da 
segurança e saúde dos trabalhadores com a com-
preensão de gênero, visando ao desenvolvimento 
sustentável, com crescimento econômico, equida-
de social e proteção do meio ambiente, a Fun-
dacentro impulsiona o prevencionismo no Brasil.

Datam dessa fase inicial da entidade os primei-
ros estudos e pesquisas no país sobre os efei-
tos de inseticidas organoclorados na saúde; da 
bissinose (doença ocupacional respiratória que 
atinge trabalhadores do setor de fi ação, expostos 
a poeira de algodão e juta); sobre as consequ-
ências das vibrações e ruídos em trabalhadores 
que operam marteletes; sobre o teor da sílica nos 
ambientes de trabalho na indústria cerâmica e, 
ainda, sobre os riscos da exposição ocupacional 
ao chumbo. É pioneira na área, com as pesquisas 
sobre as Doenças Osteomusculares Relacionadas 
ao Trabalho - DORT (à época chamada de lesões 
por Esforços Repetitivas - LER).

A Fundacentro foi responsável pela formação 
dos primeiros engenheiros e técnicos de segu-
rança do trabalho, médicos, enfermeiros e auxi-
liares de enfermagem do trabalho, formados no 
Brasil. Mais de 100 mil alunos passaram pelos 
cursos de especialização, ministrados pela enti-
dade até 1986.

Em 1974, a Fundacentro vincula-se ao que hoje 
se denomina Ministério do Trabalho e Emprego 
- MTE, crescendo as atribuições e atividades da 
instituição, exigindo um novo salto da entidade: 
a implantação do Centro Técnico Nacional, cuja 
construção teve início em 1981, sendo concluído 
em 1983, também em São Paulo.

É a partir do Centro Técnico Nacional - CTN de 
moderna infraestrutura técnico-científi ca, que 
inclui um complexo laboratorial e profi ssionais 
altamente especializados, possuindo 150 téc-
nicos e pesquisadores, muitos com mestrado e 
doutorado, que atuam nas áreas de engenharia 
de segurança, higiene e saúde no trabalho, que 
muitos avanços na área de segurança e saúde 
no trabalho têm sido produzidos e incorporados 
à legislação brasileira, reduzindo os índices de 
acidentes e de doenças ocupacionais nas mais 
diversas atividades profi ssionais.

O CTN conta ainda com amplo acervo biblio-
gráfi co, totalmente informatizado, com acesso 
aos principais bancos de dados nacionais e in-
ternacionais. A soma desses recursos permite o 
processamento de análises e avaliações precisas 
sobre os mais diversos ambientes de trabalho.

Outra atividade desenvolvida no CTN, como tam-
bém ocorre nas Unidades Descentralizadas, é a 
difusão do conhecimento produzido pelos estu-
dos e pesquisas da entidade. Nos últimos quatro 
anos, foram realizados, em média, 40 eventos 

Fundacentro: uma história
   de realizações pede socorro

Es
pe

ci
al

“

Sede da Fundacentro, em São Paulo, SP, no bairro de Pinheiros. Desde sua fundação, em 
1966, a entidade tem efetuado um trabalho de vanguarda, principalmente, por meio do 
CTN - Centro Técnico Nacional, em prol de estudos e pesquisas técnico-científi cas que aju-
dam, sobretudo, os profi ssionais prevencionistas em seu dia a dia de trabalho



S I N T E S P 11

Jornal do SINTESP - Ano 2012 - Nº 243

por ano, entre congressos, seminários, palestras 
e workshops, com a participação de mais de seis 
mil pessoas, o que confere à Fundacentro papel 
de importante centro de debates. Na área de trei-
namento, são cerca de 90 cursos por ano, aten-
dendo em torno de duas mil pessoas.

A disseminação de informações e conhecimento 
também é feita por meio de seus recursos grá-
fi co-editoriais e audiovisuais, que possibilitam a 
produção de material técnico-didático dirigido a 
técnicos, trabalhadores, empregadores e demais 
interessados na área. São vários títulos técnicos 
publicados, além das edições da Revista Brasilei-
ra de Saúde Ocupacional e Revista Fundacentro.

Atenta às necessidades dos diferentes segmen-
tos da sociedade, a entidade mantém convênios 
de cooperação técnica com instituições como 
SINTESP, CNEN, Secretaria da Agricultura e Abas-
tecimento do Estado de São Paulo, Força Sindical, 
CUT, CGT e outras.

A entidade está presente em todo país, por meio 
de suas unidades descentralizadas, distribuídas 
em 11 Estados e no Distrito Federal. Atuan-
do de acordo com os princípios do tripartismo, 
a Fundacentro tem no Conselho Curador sua 
instância máxima. Nele estão representados, 
além do governo, os trabalhadores e empresá-
rios, por meio de suas organizações de classe.

O ineditismo e a importância de seus estudos 
deram à Fundacentro a liderança na América 
Latina no campo da pesquisa na área de se-
gurança e saúde no trabalho. A Fundacentro é 
designada como centro colaborador da Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS), além de ser 
colaboradora da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT).

Ainda no plano internacional, a Fundacentro 
mantém intercâmbio com países das três Améri-
cas, da Europa, além do Japão e da Austrália. São 
ações que envolvem desde trabalhos na área de 
educação até o desenvolvimento de projetos de 
sistemas de gestão ambiental.

Diante da importância para o setor prevencio-
nista no Brasil, a Fundacentro é constantemente 
objeto de discussão na área. Algumas entidades 
acreditam que a Fundacentro poderia ter mais 
investimentos, além de que seu quadro de fun-
cionários, cada vez mais, é reduzido e as ver-
bas destinadas cada vez menores. Também fi ca 
evidente que os trabalhos realizados não mais 

acompanham o desenvolvimento industrial, e se 
discute que é preciso uma reavaliação dos objeti-
vos e metas da entidade. 

No ano de 2005, a A CPI Mista dos Correios 
aprovou a convocação do ex-presidente da Fun-
dacentro, do ex-assessor de comunicação e do 
ex-diretor administrativo e fi nanceiro da autar-
quia federal. O objetivo era aprofundar a investi-
gação de denúncias publicadas revista Carta Ca-
pital, de que a autarquia estaria envolvida com 
licitações fraudadas, pagamentos sem compro-
vação de serviços prestados, despesas indevidas 
e superfaturamento de preços, em contrato fi r-
mado com a empresa de publicidade, em 1997. 
Segundo a revista, R$ 24.905.571,84 (valores da 
época) teriam sido revertidos para as empresas. 

Nesta edição, frente ao tema abordado o 1º Passo 
tentou ouvir o atual presidente da Fundacentro 
por duas semanas, mas por problemas de agenda 
do mesmo, não foi possível até o fechamento des-
ta edição, na qual as questões formuladas foram:

1 - Destaque quais foram às últimas ações da 
Fundacentro que contribuíram para a melhoria 
da Segurança e Saúde do Trabalho no país. 

2 - Como estão os trabalhos da Fundacentro re-
ferentes a estudos e pesquisas em prol da Segu-
rança e Saúde do Trabalho? Houve avanços nos 
últimos anos? Atualmente quais são os assuntos 
que merecem maior atenção por parte dos pes-
quisadores da entidade?

3 - Dê um panorama das iniciativas que envol-
vem a Fundacentro e que estão somando positi-
vamente para a prevenção de doenças e aciden-
tes, principalmente, as que envolvem parcerias 
com entidades públicas e privadas.

4 - Quais são as principais difi culdades enfrenta-
das pela Fundacentro nos últimos anos? E quais 
são os avanços mais importantes?

5 - Qual a importância desse profi ssional e de 
que forma os Técnicos de Segurança do Trabalho 
podem ajudar para conquis-
tarmos avanços positivos da 
Segurança e Saúde do Traba-
lho no Brasil?

6 - Quais as perspectivas 
da Fundacentro em relação 
ao setor prevencionista e 
de que forma a Entidade 

A Fundacentro 
destaca-se também  

pelo seu amplo 
acervo bibliográfi co, 
onde constam publi-
cações técnicas que 

contemplam diversas 
áreas produtivas 

e de Segurança e 
Saúde do Trabalho
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pode contribuir para alcançarmos melhores 
resultados?

Estas questões também podem e devem ser res-
pondidas pelos profi ssionais de SESMT e entida-
des que compõem o Conselho Curador que se 
utilizam desse conhecimento técnico cientifi co 
produzido pela entidade.

Para Marcos Ribeiro presidente do SINTESP, ou-
vido sobre a matéria, sua visão é que a Funda-
centro, para a área prevencionista, é uma das 
entidades mais importantes, no contexto preven-
cionista, que já existiu, pois é dela que saem os 
estudos executados por renomados especialistas, 
contando em seu quadro de profi ssionais pesqui-
sadores e estudiosos que realizam estudos com 
o objetivo de melhorar o material técnico dispo-
nível sobre SST.

“Mas, nestes últimos anos, presenciamos um 
processo de desmantelamento dessa entidade, 
sendo que a Fundacentro, desde quando foi cria-
da, sempre teve como objetivo o cunho técnico-
-cientifi co e isso sempre foi muito importante, 
ou seja, os profi ssionais que ali trabalhavam se 
dedicavam aos estudos para conseguir dar em-
basamento técnico aos profi ssionais da área de 
SST”, salienta Marcos.

“E hoje, o que estamos podendo observar é um 
total esvaziamento de profi ssionais desta entida-
de, tendo em vista que o seu orçamento anual 
reduziu-se a quase nada, chegando ao cúmulo 
que os seus profi ssionais nem ao menos possam 
participar de importantes discussões, pois não 
têm verbas disponíveis para viagens, realizar 
pesquisas e participar de eventos importantes 
do setor, o que mostra que estão sucateando a 
Fundacentro e, nós, estamos preocupados com 

a entidade, porque 
aonde que nós, pro-
fi ssionais de SST, 
vamos recorrer se 
os estudiosos estão, 
ou melhor, estavam 
ali? Se não tivermos 
mais estes profi ssio-
nais o que faremos? 
Temos notado que a 
maioria destes estu-
diosos já se aposen-
taram, outros estão 
em fase de aposen-
tadoria, alguns estão 
sendo transferidos e 

pelo que sabemos não estão recrutando novos 
profi ssionais para assumirem esses cargos. Foi 
realizado um concurso público para substituição 
de alguns profi ssionais há pouco tempo, mas 
até agora não chamaram nenhum dos aprova-
dos, sem contar que, praticamente, nenhum dos  
aprovados são especialista na área de SST”, ob-
serva Marcos

Portanto, segundo Marcos, para nós, profi ssionais 
de SST, a Fundacentro é uma entidade de gran-
de importância para todos trabalhadores deste 
país, mas, infelizmente, com este sucateamento 
ela poderá ser extinta. “Se não tomarem provi-
dências urgentes em breve não teremos mais o 
suporte técnico dessa tão conceituada entidade 
para o nosso trabalho. É até uma incoerência, 
porque esta entidade faz parte da nova Politica 
Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador. 
E isso se refl ete em todas as esferas do país por-
que todos dependem da segurança e saúde do 
trabalho para exercer suas atividades de forma 
segura e com qualidade”, fi naliza o presidente 
do SINTESP.

Em nossas pesquisas levantamos que dentre 
a estrutura organizacional da Fundacentro 
existe o Conselho Curador que dentro do Or-
ganograma da Fundacentro é sua instância 
máxima. Em consulta há alguns especialistas 
muitos acreditam que uma reforma no Con-
selho Curador e um novo modelo de escolha 
para a Presidência da Fundacentro possa ins-
talar um controle social e maior transparência 
para a entidade, desvinculando o processo 
técnico-científi co do político.

A proposta seria que, após a revisão dos mem-
bros do Conselho Curador e instalados 1 (um) 
membro titular e 1 (um) suplente indicados por:

Representantes da Fundacentro
Representantes do Ministério da Previdência e 
Assistência Social
Representantes do Ministério da Saúde
Representantes do Ministro do Trabalho e 
Emprego
Representantes do Tribunal Superior do 
Trabalho

Representantes dos Empregadores:
Confederação Nacional da Indústria - CNI
Confederação Nacional das Instituições Financeiras 
- CNF
Confederação Nacional dos Transportes - CNT
Confederação Nacional do Comércio - CNC

Representante dos Trabalhadores:
Força Sindical
Nova Central Sindical dos Trabalhadores
Central Única dos Trabalhadores
União Geral dos Trabalhadores

Estes, num período de sessenta dias, indicassem 
e escolhessem um presidente para a entidade, 
com mandato de quatro anos podendo reeleição, 
assim como, o Conselho Curador, que também 
poderia ser indicado os mesmos novamente.

Acredita-se que assim a inoperância do Conselho 
Curador que data desde Junho de 2007, última 
reunião que consta no site da entidade, possa ser 
eliminada. Consequentemente, espera-se que o 
abandono, hoje existente pela sociedade como 
um todo, possa se reverter.

É importante frisar que essa situação, se é 
verdade afi rmar que a entidade passa por 
processo de descaso, se deve também, por 
exemplo, pelo motivo que os próprios profi s-
sionais a abandoram.

Se não há mobilização, se não se ocupa os espa-
ços existentes e se quando ocupam não o fazem 
uso conforme direito atribuido, é uma refl exão 
que estes atores devem realizar para melhorar 
o processo, pois é bem possível que o primeiro 
abandono tenha se dado pela sociedade para 
depois o Estado, livre e sem pressão, abandonar 
fi nanceiramente e estruturalmente, inviabilizan-
do os trabalhos que a entidade deve realizar na 
qualidade desejada, quantidade esperada e velo-
cidade n ecessária.

Atentos a isso, está em nossas mãos, profi ssio-
nais da área de Segurança e Saúde do Trabalho, 
fazer a nossa parte e ajudar a reverter esse pro-
cesso, resgatando a importância da Fundacentro 
e fazendo valer sua verdadeira missão em prol 
dos trabalhadores de todo o país. 

Com unidades descentralizadas, distribuídas em 11 estados e no 
Distrito Federal, a Fundacentro sempre atuou com o objetivo de ajudar 
a reduzir os índices de acidentes e de doenças ocupacionais nas mais 
diversas atividades profi ssionais
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G 
overnança para Sus-
tentabilidade Rumo à 
Rio+20 foi o tema da 

11ª Conferência de Produção 
Mais Limpa e Mudanças Climá-
ticas da Cidade de São Paulo, 
realizada dia 8 de maio de 2012, 

no Memorial da América Latina. Entre as au-
toridades que compuseram a mesa de aber-
tura destacam-se Gilberto Kassab, prefeito 
de São Paulo; Gilberto Natalini, proponente 
desta Conferência e Presidente da Comissão 
de Meio Ambiente da Câmara Municipal de 
São Paulo; Bruno Covas, secretário de Meio 
Ambiente do Estado de São Paulo; Eduardo 
Jorge Martins Alves Sobrinho, secretário Mu-
nicipal do Verde e do Meio Ambiente, entre 
outros.

Na parte da manhã, a palestra de Carlos 
Alberto Muniz, presidente do Grupo de Tra-
balho sobre a Rio+20, secretário do Meio 
Ambiente e vice-prefeito da cidade do Rio 
de Janeiro foi um dos destaques. Ele fez um 
paralelo com a Conferência Rio 92, realiza-
da há 20 anos quando vivíamos em outro 
momento histórico e outra realidade. “As 
potências ocidentais estavam triunfantes, 
após a queda do Muro de Berlim e do fi m do 
comunismo na Europa, mas o Brasil enfren-
tava todo tipo de crise. A reunião foi realiza-
da sob intervenção militar. Foi preciso que o 
exército brasileiro ocupasse as comunidades 
e policiasse as ruas”. Segundo ele, hoje a 
realidade é outra, o Brasil vem de uma dé-
cada de desenvolvimento e enriquecimento 

da população, as favelas estão pacifi cadas 
(ou a caminho de) e o Rio de Janeiro pas-
sa por uma fase especial, de grandes obras 
estruturais, para se preparar para a Copa do 
Mundo e as Olimpíadas. Em resumo, Muniz 
apresentou a infra-estrutura preparada pelo 
governo para receber as delegações inter-
nacionais, que inclui estruturas montadas 
no Rio Centro, Jacarepagua, Quinta da Boa 
Vista, Aterro do Flamengo e as instalações 
do Rock in Rio e do Forte de Copacabana, 
entre outras.

Na Conferência foi lançada a campanha 
”Seja um Conselheiro de Meio Ambiente” 
com o objetivo de divulgar a existência e 
as ações dos Conselhos Regionais de Meio 
Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e 
Cultura de Paz e dos Conselhos Gestores de 

Parques da Cida-
de de São Paulo. 
Os primeiros fo-
ram criados pela 
Lei 14887/2009. 
São formados por 
conselheiros elei-
tos pela sociedade 
civil e indicados 
pelo poder pú-
blico. Têm como 
objetivo o engaja-
mento da popula-
ção na discussão 

e formulação de propostas socioambientais 
junto a cada uma das subprefeituras. Já os 
Conselhos Gestores dos Parques Municipais 
(criado pela Lei 13539/2003) são formados 
por representantes da sociedade civil, dos 
trabalhadores dos parques municipais e do 
poder público e têm como fi nalidade pro-
mover a participação, o gerenciamento e a 
fi scalização integrada nos parques munici-
pais.

Também foi lançado o Panorama de Resídu-
os Sólidos 2011, pela Abrelpe – Associação 
Brasileira de Empresas de Limpeza Pública 
e Resíduos Especiais, que estará disponível 
para dowload no site da Conferência: http://
anggulo.com.br/p+l/evento.htm .  

G overnança para Sus-
tentabilidade Rumo à 
Rio+20 foi o tema da 

11ª Conferência de Produção 
Mais Limpa e Mudanças Climá-
ticas da Cidade de São Paulo, 
realizada dia 8 de maio de 2012, 

no Memorial da América Latina. Entre as au-
toridades que compuseram a mesa de aber-
tura destacam-se Gilberto Kassab, prefeito 
de São Paulo; Gilberto Natalini, proponente 
desta Conferência e Presidente da Comissão 

overnança para Sus-
tentabilidade Rumo à 
Rio+20 foi o tema da 

11ª Conferência de Produção 
Mais Limpa e Mudanças Climá-
ticas da Cidade de São Paulo, 
realizada dia 8 de maio de 2012, 

no Memorial da América Latina. Entre as au-
toridades que compuseram a mesa de aber-
tura destacam-se Gilberto Kassab, prefeito 
de São Paulo; Gilberto Natalini, proponente 
desta Conferência e Presidente da Comissão 

M
ei

o 
Am

bi
en

te 11ª Conferência de Produção Mais Limpa e 
  Mudanças Climáticas da Cidade de São Paulo

A 11ª Conferência 
foi palco para o 

lançamentos de iniciativas 
importantes em prol da 

sustentabilidade, 
como a campanha

 “Seja um Conselheiro 
de Meio Ambiente” e o 
“Panorama de Resíduos 

Sólidos 2011”

A cerimônia de abertura do evento, no Memorial da América Latina, contou com as 
presenças de autoridades e mais de duas mil pessoas, que lotaram o auditório
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Plansat - Plano Nacional de Saúde e 
   Segurança no Trabalho foi lançado em Brasília
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O Brasil conta agora com mais um 
instrumento para promover a se-

gurança e a saúde do trabalhador. Trata-se 
do Plansat - Plano Nacional de Saúde e 
Segurança no Trabalho, lançado dia 27 de 
abril de 2012, pelos ministérios da Previ-
dência Social, Saúde e Trabalho e Emprego, 
durante as comemorações do Dia Mundial 
de Segurança e Saúde no Trabalho, em Bra-
sília, DF. 

O plano foi elaborado pela Comissão Tri-
partite de Saúde e Segurança no Trabalho 
(CTSST), que conta com representantes do 
Governo, dos empregadores e dos traba-
lhadores. No lançamento estavam presen-
tes representantes das Centrais Sindicais, 
sindicatos e confederações empresariais. 

Armando Henrique, diretor do SINTESP, 
que representa a Força Sindical na CTSST, 
também esteve presente junto com o presi-
dente da entidade, Marcos Antonio Ribeiro, 

e comparou que a Política Nacional de Se-
gurança e Saúde do Trabalho é a constitui-
ção de segurança e saúde do trabalho, mas 
para que seja aplicada é necessário que 
existam as leis complementares. “A partir 
do momento que concluímos a PNSST, de-
mos o input no Plansat, que é, na verdade, 
as orientações de como se deve fazer a se-
gurança e saúde do trabalho”, observou.

Segundo Armando, o Plansat detalha bem 
os objetivos e as diretrizes de como imple-
mentar a PNSST. “A cartilha é composta 
de estratégias de ação e diretrizes, que es-
tabelecem quem são os responsáveis por 
cada ação e o cronograma de prazos para 
serem realizados. O dowload da cartilha 
está sendo disponibilizado para todas as 
entidades e profi ssionais interessados”, 
informou.

Cleonice, da UGT, também prestigiou o 
lançamento e informou que “se depender 

de nós, do movimento sindical, o Plansat 
não vai ser um documento de gaveta. Va-
mos atuar para o plano ser efetivamente 
implantado e para isso contamos com a 
ajuda de todos”, observou.  

O presidente do SINTESP, Marcos Ribeiro, 
e o diretor Armando Henrique, marcaram 
presenças no lançamento do Plansat. Na foto 
abaixo, Armando e Marcos cumprimentaram 
o ministro interino do Trabalho, Paulo Roberto 
Pinto (ao centro) pela iniciativa
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fazer um pronunciamento no qual solicitarí-
amos a todos um minuto de silêncio pelas 
vítimas de acidentes e doenças no trabalho, 
inclusive, porque há menos de três dias já 
tínhamos realizado um grande evento na 
Câmara Municipal em razão do Dia 28 de 
Abril, Dia Mundial em Memória das Vítimas 
de Acidentes e Doenças do Trabalho, mas, 
infelizmente, por ordem de cerimonial do 

evento, não foi possível. Vamos continuar 
dando nosso apoio nos próximos, mas plei-
teando que tenhamos um espaço melhor de 
participação porque temos certeza de que 
todos os trabalhadores de São Paulo vão 
considerar importante saber que tem uma 
entidade que preza pela segurança e saúde 
deles participando de um ato desta magni-
tude”, declarou.

A comemoração do 1º de Maio Uni-
fi cado das Centrais Sindicais reuniu 
mais de um milhão de trabalhado-

res na Praça Campo de Bagatelle, em São 
Paulo, SP. Vários artistas se apresentaram no 
palco, entre eles Paula Fernandes, Victor e 
Léo, Daniel, Edson e Hudson, Cezar Menotti 
e Fabiano e Luan Santana. Foram realizados 
sorteios de carros e outros prêmios.

Este ano o tema foi “Desenvolvimento com 
menos juros e mais salários e empregos”, ba-
seado na pauta trabalhista unitária elaborada 
pelas Centrais Sindicais e apresentada no Pa-
caembu, em junho de 2010. Durante ato po-
lítico apresentado pelos secretários-gerais da 
centrais, entre os quais João  Carlos Gonçalves 
(Juruna), dirigentes sindicais, ministros, depu-
tados, e senadores elogiaram a unidade das 
centrais sindicais – Força Sindical, CTB, CGTB, 
Nova Central e UGT – na realização da co-
memoração do Dia Internacional do Trabalho 
e também na luta conjunta que desenvolvem 
na defesa dos direitos dos trabalhadores.

No ato, o presidente da Força Sindical, Paulo 
Pereira da Silva, o Paulinho, elogiou a presi-
dente Dilma por ter indicado o deputado fe-
deral Brizola Neto como ministro do Trabalho. 
“Também quero cumprimentar os trabalha-
dores de cada um dos 152 sindicatos que 
fi zeram este ato”, disse.

O ministro Brizola Neto, por sua vez, disse ter 
orgulho de ter sido indicado como ministro com 
apoio dos trabalhadores. “Este ambiente é ideal 
para a luta da classe trabalhadora”, declarou.

Representando o SINTESP, Marcos Ribeiro, 
presidente da entidade, informou que foi 
importante a presença do SINTESP nesta 
comemoração, uma vez que representa uma 
categoria diferenciada e fundamental para a 
segurança e saúde de toda a sociedade. Na 
oportunidade, ele foi convidado para fazer 
o sorteio de um dos carros entre os partici-
pantes. “Nossa intenção neste evento era ir 
mais além, ou seja, ter tido a oportunidade de 

SINTESP APOIOU MARCHA CONTRA 
DESINDUSTRIALIZAÇÃO DO PAÍS

O Grito de Alerta, movimento organizado 
pelas Centrais Sindicais e por represen-

tantes do empresariado, agitou as ruas de São 
Paulo no dia 4 de abril. Visto como um “ato 
histórico” por representar uma ação conjunta 
de patrões e empregados contra a desindus-
trialização brasileira, aconteceu um dia depois 
de o Ministério da Fazenda ter anunciado um 
pacote de medidas para estimular a produção 
nacional.

A concentração de manifestantes aconteceu 
em frente ao prédio da Fiesp, na avenida 
Paulista, de onde seguiram em passeata até 
a Assembleia Legislativa, na região do Par-
que do Ibirapuera. No local, um grande palco 
recebeu os porta-vozes de sindicatos de di-
versas áreas, centrais sindicais, vereadores e 
deputados federais, além dos representantes 
do empresariado. O mote principal dos dis-
cursos foi o alerta aos governantes sobre a 
crescente desindustrialização brasileira.

Entre as principais reivindicações dos pre-

sentes estão a desoneração da produção, a 
diminuição dos juros, a redução do custo da 
energia elétrica e o câmbio fl utuante acima de 
R$ 2; todas essas solicitações visam ao for-
talecimento da produção brasileira, que além 
do aumento da competitividade dos produtos 
brasileiros (aqui e no exterior) gerará mais em-
prego – e vagas de qualidade. 

Marcos Ribeiro, presidente do SINTESP, levan-
do a frente seu lema de ser sempre presente, 
foi um dos representantes do movimento sin-
dical durante o evento e observou que esta 
também é uma forma da entidade atuar para 
que a categoria se destaque com vistas a al-
cançar melhores resultados para todos os tra-
balhadores e, em especial, no que diz respeito 
à segurança e saúde do trabalho.   

Mais de 1 milhão de trabalhadores participaram das comemorações pelo Dia 1º 
de Maio, em São Paulo. Com o lema “SINTESP sempre presente!”, o presidente da 
entidade, Marcos Ribeiro, prestigiou o evento

O SINTESP também marcou presença na 
marcha contra a desindustrialização do país, 
com Marcos Ribeiro representando a entidade 
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SINTESP sempre presente!
Prestigiou marcha contra a desindustrialização do 
    Brasil e comemoração do Dia 1º de Maio
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N o dia 7 de maio de 2012, o presi-
dente do SINTESP, Marcos Antonio 
Ribeiro, reuniu-se com o deputado 

estadual Carlos Gianazzi, com o objetivo de 
solicitar apoio diretamente dele para conseguir 
o agendamento de uma reunião com o Con-
selho Estadual de Educação. Marcos explica 
que já foi enviado um ofício ao presidente do 
Conselho, mas ainda aguarda retorno. “Nes-
te ofício expressamos que, por diversas vezes, 
tentamos conseguir audiência com a presidên-
cia deste conselho, a fi m de podermos discutir 
assunto inerente às escolas de formação de 
Técnico de Segurança do Trabalho”, conta.

No ofício consta a alegação de que a formação 
de forma massifi cada, irresponsável, com quali-
dade duvidosa, sem mecanismos de avaliação, 
controle social e aferição de resultados, pro-
move a habilitação de profi ssionais mal qua-
lifi cados, colocando em risco a vida e a saúde 
dos trabalhadores, sendo que o fundamento e 
dever social desta profi ssão são promover a se-
gurança nos postos de trabalho, além do fato 

de que o Técnico de Segurança do Trabalho é 
responsabilizado civil e criminalmente pela sua 
ética e conduta técnica profi ssional.

Marcos lembrou novamente que nos últimos 
dez anos ocorreu um crescimento alarmante de 
12 para 230 estabelecimentos, que foram auto-
rizados por este conselho a ministrar os cursos  
sem ao menos terem sido passados por uma 
fi scalização no processo de homologação para 
verifi cação da qualidade e estrutura do curso, 
entre outros aspectos.

“Diante disso, o SINTESP, com o dever de 
responsabilidade social em preservar os seus 
profi ssionais representados, bem como todos 
trabalhadores por eles assistidos, almeja atra-
vés deste ofício expor sua preocupação e in-
dignação, diante da grave mercantilização que 
está ocorrendo, o qual tornou-se objeto de ga-
nância por parte das instituições de ensino que 
vendem cursos técnicos, em função do piso sa-
larial da categoria”, avalia Marcos.  O ofício foi 
encaminhado com cópia para o Ministério do 

Trabalho e Emprego; o Ministério da Educação 
e Cultura; o Ministério Público do Trabalho; a 
Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado 
de São Paulo; a Secretaria Estadual de Educa-
ção; a Secretaria de Relações do Trabalho do 
Estado de São Paulo; e o Fórum Interestadual 
dos Técnicos de Segurança do Trabalho. 

Segundo Marcos, o deputado Carlos Gianazzi 
foi bastante receptivo, entendeu a preocupa-
ção do SINTESP e prontifi cou-se a ajudar a en-
tidade no que for necessário, inclusive, acom-
panhando o presidente Marcos na reunião 
quando fosse marcada.  

O 
SINTESP empreendeu uma ação 
importante na cidade de Apiai, no 
interior de São Paulo. O objetivo é 

fazer com que os Técnicos de Segurança do 
Trabalho que atuam em empresas que pres-
tam serviços para a Camargo Correa passem 
a ganhar o piso salarial da categoria. 

Armando Henrique, diretor do SINTESP, contou 
que a ação partiu no momento em que o SINTESP 
tomou conhecimento de que em Apiai existe uma 
mineradora explorada pela Camargo Correa, a 
qual conta com cerca de 15 empresas terceiriza-
das que empregam Técnicos de Segurança do Tra-
balho. “A Camargo Correa tem os seus próprios 
técnicos e as contratadas têm os delas, porém os 
salários são discrepantes. Enquanto tem casos de 
TSTs que ganham até três vezes mais que o piso, 
as empreiteiras contam com tratamento absoluta-
mente diferenciado de empresa para empresa e a 
Camargo não tem nenhuma política que ajude a 

cumprir e a fazer cumprir, minimamente, que tam-
bém seja pago o piso da categoria aos terceiros, 
bem como recolher os tributos que são devidos 
para o SINTESP”, explicou.

Armando cita que o sindicato da categoria pre-
ponderante, que é o da Construção Civil, se con-
siderou incompetente para cuidar dessas deman-
das e se juntou aos trabalhadores para que, em 
parceria com o SINTESP, resolvessem esse proble-
ma. “O presidente, Norival Romeda, e o diretor, 
João Faria, estão a frente desse trabalho conosco 
e, hoje, o Sintracon de Apiai e Região é o nosso 
principal elo com a mineradora. Atualmente,  es-
tamos trabalhando um processo negocial junto 
à Camargo Correa inicialmente e, caso não seja 
possível um acordo, iremos entrar com um proces-
so judicial arrolando a Camargo Correa e todas 
as prestadoras de serviços”, comenta Armando.

A última reunião aconteceu no dia 22 de março 

com as presenças de Armando e o também dire-
tor do SINTESP, Élcio Pires. As negociações estão 
em andamento e Armando informa que o objeti-
vo é batalhar por, no mínimo, um termo de ajuste 
de conduta. Ele lembra também que o fi scal do 
trabalho da região tem feito notifi cações às em-
presas e o devido acompanhamento para que o 
parecer seja favorável à esta reivindicação. “Não 
temos um prazo fechado, mas nossa expectativa 
é que no mínimo se façam cumprir os direitos 
dos Técnicos de Segurança do Trabalho. Além 
disso, esta é, certamente, uma oportunidade de 
levar conscientização, especialmente, à Camargo 
Correa, que está irregular com o SINTESP, pois de-
monstra que está preocupada com a segurança 
e saúde do trabalho, mas não valoriza o princi-
pal profi ssional responsável por promovê-la nos 
ambientes do trabalho. Por isso, nossa atuação é 
uma forma de motivar os trabalhadores para fa-
zer com que Camargo Correa atenda as questões 
prevencionistas na prática”, conclui Armando.  

SINTESP pleiteou reunião com o Conselho Estadual de Ensino 
durante encontro com deputado Carlos Gianazzi

SINTESP ajuda Técnicos de Segurança do Trabalho de Apiai,
       interior de SP, a reivindicar o piso salarial da categoria

Participaram da reunião: Sebastião, diretor do 
SINTESP, deputado Gianazzi, Marcos Ribeiro e 
Laércio Fernandes, presidente e vice-presidente, 
respectivamente, da entidade 
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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 243
Es

pa
ço

 d
o 

le
ito

r “O Técnico de Segurança do 
Trabalho tem competência 
e conhecimento necessário 
para preenchimento do PPP? 
Obrigado!”
Alex dos Santos
Técnico de Segurança do 
Trabalho

Resp.: Alex, primeiramente é um 
prazer imenso estarmos colabo-
rando com companheiros em 
outros estados. Sim, com os co-
nhecimentos adquiridos em sua 
formação técnica, o Técnico de 
Segurança do Trabalho deverá 
informar os dados concernentes 

para o preenchimento.
O Perfi l Profi ssiográfi co Previdenciário (PPP) 
é um formulário com campos a serem 
preenchidos com todas as informações 
relativas ao empregado, por exemplo, a 
atividade que exerce, o agente nocivo 
ao qual está exposto, a intensidade e a 
concentração do agente, exames médi-
cos clínicos, além de dados referentes à 
empresa.
O formulário deve ser preenchido pelas 
empresas que exercem atividades que 
exponham seus empregados a agentes 
nocivos químicos, físicos, biológicos ou 
associação de agentes prejudiciais à saúde 

ou à integridade física (origem da conces-
são de aposentadoria especial após 15, 20 
ou 25 anos de contribuição).
Além disso, todos os empregadores e insti-
tuições que admitam trabalhadores como 
empregados do Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais e do Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional, 
de acordo com a Norma Regulamentadora 
nº 9 e da Portaria nº 3.214/78 do MTE, 
também devem preencher o PPP.
O PPP deve ser preenchido para a com-
provação da efetiva exposição dos empre-
gados a agentes nocivos, para o conhe-
cimento de todos os ambientes e para o 
controle da saúde ocupacional de todos os 
trabalhadores.
Saudações Prevencionistas.

Wagner De Paula
Diretor Social SINTESP

“Prezado Dr. Enrique, tomei conhe-
cimento referente a um anúncio que 
recebi, via e-mail, em que é anuncia-
do o cadastro de profi ssionais para 
ministrar cursos e treinamentos e 
me estranhou os critérios, nos quais 
consta clara exclusão do principal pro-
fi ssional de SESMT - Serviços Especia-
lizados em Engenharia de Segurança 
e Medicina do Trabalho, presente 

em todas as empresas quando do 
dimensionamento. Buscamos sempre 
o aperfeiçoamento técnico de nossos 
profi ssionais e seria de grande valia 
nos posicionar o motivo pelo qual 
este profi ssional de SESMT não inte-
ressam em vossa empresa. Obrigado e 
a disposição no que couber.”
Valdizar Albuquerque
Diretor de Comunicação e Marketing 
SINTESP

Resp.:  Valdizar, suponho que esteja 
referindo-se ao Técnico de Segurança do 
Trabalho. Na verdade, nosso anúncio visa 
atender a demanda de um cliente que so-
licita exclusivamente os profi ssionais men-
cionados (Engenheiro de Segurança do 
Trabalho, Médico do Trabalho e Enfermei-
ro do Trabalho) para ministrar treinamen-
tos em várias NR´s. Sob hipótese alguma 
o Técnico de Segurança do Trabalho foi 
ou será, por nós, preterido ou subestima-
do, pois trata-se de profi ssional altamente 
qualifi cado e importante, mas como já foi 
explicado, não nos foi requisitado para o 
momento. Cordialmente.

Dr. Enrique Diez Parapar
Fisioterapeuta Ocupacional
www.edpconsultoria.com.br 
enrique.parapar@edpconsultoria.com.br
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