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D 
esde março de 2011, o Con-
selho Superior de Justiça do 
Trabalho (CSJT) e o Tribunal 
Superior do Trabalho (TST) tem 
em sua presidência o Ministro 

João Orestes Dalazen. A nova administração 
trouxe para o cenário prevencionista um im-
portante aliado para a promoção e preven-
ção de acidentes do trabalho no Brasil. Para 
se ter uma ideia, quando o governo federal 
anunciou que criaria a Política Nacional de 
Segurança e Saúde no Trabalho visando di-
minuir o número de acidentes nas atividades 
laborais,...
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Marcos Antonio Ribeiro - 
Presidente do SINTESP

M 
uitas são as ações bem-sucedidas, 
cada vez mais, empresas, entidades 
sindicais e autarquias públicas se en-

gajam na promoção da Segurança e Saúde do 
Trabalho. É verdade que alguns outros ainda se 
omitem ou limitam-se ao básico, à mediocridade, 
entre estes, infelizmente, encontramos até profis-
sionais de SST.

Mas esse não é o problema, pois a maioria se 
dedica e se especializam e não se limitam a ser 
mediano no dia a dia profissional.

A dificuldade em avançar conforme o anseio dos 
profissionais da área de SST está em entender 
a dinâmica social e comportar-se conforme os 
cenários políticos. Quando instituído as primei-
ras legislações em SST, estávamos governados à 
mão de ferro, com baixa ou nenhuma participa-
ção da sociedade, sendo adotadas ferramentas 
para estas a partir de um único pensamento e 
necessidade de momento. Neste novo cenário, 
no qual aprendemos a utilizar o recurso de mo-
bilização social frente às necessidades e anseios 
da sociedade através do exercício democrático, 
temos o engajamento político “não partidário” 
como fator de avanço ou retrocesso.

Como Estado ao longo desses anos nossa socie-
dade se modernizou, índices de desenvolvimen-

to social avançaram, nosso cenário econômico, 
empregabilidade e nível educacional atual nos 
permite construir e ou modificar, melhorar e dar 
solução para nossos problemas. Neste contexto, 
temos a SST como fator de avanço ou retrocesso 
na relação empregado e empregador que dentro 
das relações de trabalho nunca foi tão discutida 
como hoje está sendo.

O momento é propício, sim, para a realização de 
nossos sonhos, dentre estes está o nosso Conse-
lho de Classe e, neste sentido, entra a dedicação, 
entra a importância de não ser mediano, entra o 
papel de cada um em saber apoiar quando pre-
ciso for para que o trabalho de mobilização não 
se perca.

Hoje, podemos comemorar muito, tudo indica que 
teremos definitivamente uma Federação Nacional 
dos Técnicos de Segurança do Trabalho forte, uni-
da, com uma liderança democrática e participati-
va, alinhada com um único pensamento: Crescer.

Uma gestão participativa, coerente com as ne-
cessidades da categoria fará toda diferença, 
uma vez que o passado relata pouco avanço em 
função da baixa mobilização e, sendo a Fenatest 
entidade representante de nossos sonhos, o SIN-
TESP será seu apoio, quando necessário, para 
que se concretizem. 
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O tema “A Nova NR 
12 e seus impactos” 
foi abordado no dia 

26 de maio de 2012, quando 
aconteceu o 8º Seminário Téc-
nico de Segurança do Traba-
lho de Guarulhos e Região. A 

palestra foi ministrada pelos companheiros 
Édimo Luiz e Fernando Bosquetti, que de 
forma esclarecedora e dinâmica, transmiti-
ram importantes esclarecimentos sobre as 
adequações que devem ser implementa-
das em empresas que têm que implantar o 
PPRPS – Programa de Prevenção de Riscos 
em Prensas e Similares e o PPRMIP – Pro-
grama de Prevenção de Riscos em Máquinas 
Injetoras de Materiais Plásticos. 

O Seminário aconteceu no auditório do 
Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, 
grande apoiador dos Técnicos de Segurança 
do Trabalho. Participaram da mesa de aber-
tura a vice-presidente da Regional SINTESP 
Guarulhos, Selma Rossana; o presidente do 
SINTESP, Marcos Antonio Ribeiro; o Deputa-
do Antonio Sousa Ramalho, do Sintracon-SP; 
José Pereira, Heleno e Nildo, do Sindicato 

dos Metalúrgicos; 
Nelsão, do Sindica-
to dos Químicos; e 
Jair, do Sindicato dos 
Funcionários Munici-
pais de Guarulhos.

O Deputado Rama-
lho aproveitou para 
agradecer aos elei-
tores de Guarulhos, 
por essa ter sido a 
segunda maior vo-
tação que teve entre 
cidades de São Paulo 
e demonstrou seu sempre apoio 
aos Técnicos de Segurança do 
Trabalho. O presidente do SIN-
TESP, Marcos Ribeiro, por sua 
vez, falou sobre a importância 
da aproximação dos TSTs ao 
seu sindicato, assim como 
das várias vitórias que estamos 
alcançando através do trabalho 
do SINTESP. 

Dando continuidade na solenida-
de, Selma, como de hábito, solicitou palmas 
aos técnicos presentes enfatizando que esse 
evento sempre é realizado para trazer in-
formações imprescindíveis para a categoria 
sobre seu momento, mas, principalmente, 
para que, cada vez mais, estejamos unidos 

e informados em prol 
da segurança. Ela apro-
veitou também para 
agradecer ao Nelsão, ao 
Pereira, ao Nildo e ao 
Jair, o apoio que resul-
taram na conquista da 
equiparação salarial 
dos Técnicos de Segu-
rança do Trabalho da 
Prefeitura de Guaru-
lhos. “Essa é a prova 
viva do quanto nós, 

técnicos, precisamos do apoio dos Sindica-
tos parceiros e como essa união resulta em 
vitórias”, disse. 

Após essa fala, a vice-presidente da Regio-
nal SINTESP Guarulhos, solicitou um minuto 
de silêncio em memória de Juan Sabadell, 
diretor presidente da Bereneli Equipamen-
tos de Segurança, falecido acerca de um 
mês e que sempre fez questão de apoiar os 
eventos desta Regional. 

Compareceram ao evento cerca de 200 
pessoas e foram arrecadados 320 Kg de 
alimentos e agasalhos que foram doados a 
uma instituição de idosos de Guarulhos. 

Selma agradeceu ainda o apoio dos seus 
Diretores da Regional e dos patrocinadores 
Safetline, Bereneli, Anchieta Vision, Maxxi-
maseg e V2Work. Ao final, Selma e Nildo 
promoveram o sorteio de vários brindes que 
foram oferecidos aos presentes.  

Regional SinTeSP guarulhos  
   promoveu seminário sobre a nova nR 12

Na solenidade de abertura, Marcos Ribeiro, presidente 
do SINTESP, enumerou as ações e conquistas da entidade 
em prol da categoria até o momento.  O evento contou 
com presenças de personalidades importantes no cenário 
sindical, como Ramalho, presidente do Sintracon-SP 
(segundo da esquerda para a direita)

Cerca de 200 pessoas assistiram as palestras, durante as quais, 
os especialistas Édimo Luiz e Fernando Bosquetti,  esclareceram 
sobre as adequações que devem ser implementadas em 
empresas que têm que implantar o PPRPS e o PPRMIP 
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N 
o dia 15 de junho de 2012, a Re-
gional SINTESP Campinas realizou o 
Seminário “Saúde e Seguran-

ça no Trabalho”, no Espaço Cultu-
ral João do Prumo, em Campinas, 
SP. As palestras versaram sobre 
“Tratativas sobre o Dissídio Co-
letivo de 2012”, proferida por 
Marcos Antonio Ribeiro, presiden-
te do SINTESP; e “Ergonomia no 
Ambiente do Trabalho”, apresen-
tada por Helder do Prado Souza, 
fisioterapeuta, ergonomista, re-
presentante do Cerest-Piracicaba.

O evento, que contou com o apoio da Prefei-
tura de Campinas, da CUT, do Sinduscon, da 
Fundacentro e entidades ligadas ao CPR – 
Comitê Permanente Regional da Indústria da 
Construção de Campinas e Região -, recebeu 
cerca de 40 pessoas e atingiu as expectativas 
dos organizadores, uma vez que foi proporcio-
nada uma excelente interação entre o público 
e os palestrantes, que puderam tirar as dúvi-

das e trocar informações importantes para o 
dia a dia do profissional prevencionista.

Para Luiz Correa, vice-presidente da 
Regional SINTESP Campinas, este 
seminário teve uma importância 
ímpar, pois o SINTESP, mais uma 
vez, cumpriu com seu papel de 

levar eventos que possibilitem 
uma melhor preparação técnica 
aos profissionais de Campinas e 
região. “Essa foi mais uma opor-
tunidade importante para o SIN-

TESP marcar sua presença, pois nossa ideia é 
que sejam realizados mais cursos a cada semes-
tre e, para isso, contamos sempre com parcerias 
de várias instituições de ensino que dão descon-
tos para os Técnicos de Segurança do Trabalho e 
valorizam este tipo de iniciativa”, contou Luiz.

Luiz destacou que o evento contou também 
com as presenças de alguns diretores da 
Regional Campinas, como Durval, Franco e 
Gilberto.  

Regional SinTeSP 
Ribeirão Preto 

participa de Sipat 
no Senac Jaboticabal

Campinas sediou seminário sobre 
  Segurança e Saúde do Trabalho

N 
o dia 19 de junho, a Regional do SIN-
TESP Ribeirão Preto, através de seu 
vice-presidente, Evaldir Jesus de Mo-

rais, ministrou palestra na 10ª SIPAT - Semana 
Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, 
para os alunos do Senac em Jaboticabal, SP.

O tema apresentado pelo vice-presidente 
Evaldir Jesus de Morais foi ”Documentos 
Legais em Segurança e Saúde no Traba-
lho”. Estavam presentes, aproximadamen-
te, 70 alunos que estão concluindo o curso 
neste semestre. 

Luiz Correa,  
vice-presidente da 
Regional Campinas
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M 
anhã de um dia de 
plantão. Todo um 
período para veri-

ficar se, de fato, as frentes de 
trabalho estão trabalhando 
dentro das prescrições das res-

pectivas autorizações para execução de servi-
ço. Logo de cara encontramos um trabalho em 
altura, cujo andaime é precário, com ausência 
de escadas de acesso, trava quedas para des-
locamentos verticais, além dos empregados es-
tarem utilizando EPI com excesso de desgaste.

Interditamos o trabalho e tentamos localizar 
o profissional de segurança da empresa. Mi-
nutos depois o mesmo aparece e vem afir-
mando que nossa atitude não é ética, afinal 
de contas, ele também é um profissional de 
segurança e deveria ser respeitado. 

Como tantas outras, a palavra ética é uma 
destas que muitas pessoas usam apenas 
quando querem fazer lembrar de que elas de-
vem ser respeitadas. Estranhamente, há sem-
pre de se desconfiar de alguém que precisa 
exigir respeito, pois, via de regra, quem o me-
rece de fato jamais menciona tal necessidade, 
já que por suas atitudes e forma de agir, o 
respeito ético é mantido na forma implícita.

Vivemos no país da evocação do direito! Al-
gumas pessoas, que fazem questão de des-
conhecer seus deveres e, por consequência, 
insistem em descumpri-los, quando perce-
bem-se diante de alguma situação constran-
gedora (se é que algo constrange gente des-
te tipo), oculta-se no campo da discussão do 
“meu direito” ou mesmo da ética. Dentro 
das áreas profissionais tal comportamento 
deveria ser repudiado por todos, afinal de 
contas profissionais que agem assim em 
nada colaboram para a imagem e cresci-
mento da área.

Ética é a disciplina que trata do que é bom e 
mau ou do que é certo ou errado, do dever e 
do compromisso moral; um grupo de princípios 
morais ou uma série de valores. No nosso caso, 
especificamente, trata-se do conjunto de prin-
cípios e consequentes condutas que, baseados 
nas experiências mais corretas definidas a partir 
do compromisso moral, social e técnico, regem 

a postura dos profissionais tanto em relação a 
aquilo que fazem como na relação entre si.

Na verdade, poderia dizer, de forma mais simples, 
que a ética aplicada à profissão é a regra do jogo 
definida a partir da postura e ações corretas.

Atuar dentro dos princípios éticos e conduzir 
suas atitudes de tal forma que tudo ocorra 
dentro do respeito e cumprimento ao que nos 
foi definido como tecnicamente correto, alian-
do-se a isso os demais valores morais e sociais 
implícitos a vida humana. É respeitar e cumprir 
os deveres sociais do homem e por extensão 
as obrigações entre os membros da sociedade.

Apenas pensar de forma ética, não é ser ético. 
Há necessidade de que o pensamento transfor-
me-se em ações concretas, manifestando-se na 
forma explicita. E através de ações.

No caso especifico do profissional de seguran-
ça, a base de seu comportamento ético está 
definida no respeito à dignidade humana, a 
partir e através de ações voltadas a preservação 
e conservação da vida humana. Dentro destes 
princípios, atuará de forma eticamente correta 
quando estiver empenhado na obtenção do 
bem-estar dos trabalhadores, seja individual ou 
coletivamente, valendo-se para isso de estudos, 
descoberta ou aprimoramento de métodos ou 
mesmo práticas que levem a esta realização. 
Por força de sua formação e cabedal de co-
nhecimentos, agirá também para que a comu-
nidade e o meio ambiente sejam protegidos e 
zelará para que dentro de sua responsabilidade 
profissional seja feito o necessário para que 
as questões do meio de formação e atuação 
sejam difundidas e compreendidas em todas 
as esferas. Em especial, tomará todas as me-
didas para que seu conhecimento técnico seja 
compatível com o tipo e natureza de riscos da 
empresa onde atua, tendo clareza de que só 
assumirá ou emitirá parecer em atividades para 
as quais se sinta tecnicamente capacitado.

Na verdade, pelo breve texto acima, que po-
deria ser muito maior não fosse aqui apenas 
uma pequena explanação e referência sobre 
o assunto, ficam claros alguns dos princípios e 
limites éticos e há uma pequena demonstração 
do leque que se abre de observações da ética 

na atuação do prevencio-
nista. A seguir, sem que a 
ordem apresentada seja 
necessariamente a ordem 
de importância citaremos 
alguns vasos específicos 
de relação ética.

Profissional - legislação
A relação do profissional de segurança do traba-
lho com a legislação vigente sobre o tema deve 
ser a mais correta possível. Nossa área de atua-
ção tem como base tal referência e mesmo sua 
existência está atrelada às normas oficiais. Por 
força de formação somos conhecedores de nor-
mas e omitir sua divulgação ou cumprimento, 
pura e simplesmente, é agir de forma incorreta. 
Porquanto, profissionais técnicos, nos compete, 
no entanto, dentro dos mais altos princípios, re-
alizar estudos para sua adequação à realidade 
da empresa a qual prestamos serviços, ou mes-
mo elaborar estudos e apresentá-los informan-
do a quem compete a decisão às implicações e 
consequências do não cumprimento. Portanto, 
age eticamente aquele profissional que não 
tendo poder decisão, ao menos informa a quem 
o detém, a existência e a necessidade de cum-
primento de determinada legislação.

Profissional - empresa
O profissional deve conhecer a filosofia, a po-
lítica, costumes e padrões da empresa em que 
atua, respeitando-os e zelando para a preser-
vação e respeito ao nome do seu empregador. 
Dentro da realidade brasileira, onde há ne-
cessidade do emprego e sobrevivência, estão 
associados diretamente a sobrevivência das 
pessoas e manutenção de suas famílias, difi-
cilmente há possibilidade do profissional abrir 
mão de sua forma de subsistência em prol da 
ética pura e simples. Cabe a este então, como 
forma de ação direta a atuação ética, empe-
nhar-se para que seus conhecimentos e forma-
ção sejam utilizados para a transformação dos 
valores e cultura daquela empresa, sendo que 
a aceitação deste compromisso e implícito co-
nhecimento da realidade da empresa, jamais 
permitirá que em momento algum seja direito 
deste denegrir a imagem da empresa.

Profissional - órgãos de fiscalização
O profissional tem nesta relação duas vias 

Ética: um caminho de muitas vias

Cosmo Palasio de 
Moraes Junior,  

Técnico de Segu-
rança do Trabalho
cpsol@uol.com.br
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éticas. A primeira delas diz respeito a questão 
de sua formação e compromissos com esta. A 
segunda diz respeito a relação com a empresa 
em que trabalha, onde ocupa uma função que 
também tem suas prescrições. Certamente, en-
contrará o equilíbrio ético para estes momen-
tos quando atuar de forma profissional, dando 
sequência a um programa de trabalho que seja 
nítido a todos os interessados. Encontrará um 
bom termo, quando com presteza apresentar o 
solicitado pela fiscalização, sem criar embara-
ços, sem participar da produção de documen-
tos de origem duvidosa e, principalmente, sem 
agir de tal forma que informações que sejam 
do seu conhecimento pela função que ocu-
pa, sejam repassadas adiante como forma de 
tentar auxilio externo para resolver questões 
da esfera interna da empresa. Tanto um lado 
como o outro deverão ter ações norteadas pela 
compreensão da complexidade das relações e, 
especialmente, em alguns casos, pelo temor da 
reverência à que estão expostos os profissio-
nais em algumas empresas.

Profissional - Representações dos  
Trabalhadores
Na verdade esta relação será mais adequada 
quanto maior for o compromisso do profissio-
nal em zelar meramente por questões técnicas. 
Há necessidade de que ambos os lados tenham 
conhecimento nítido do que de fato trata-se 
tal relação, não agindo os profissionais como 
se fossem donos da verdade e absolutos no 
assunto e assim menosprezando as represen-
tações dos trabalhadores, legitimas na sua bus-
ca por saúde e segurança. Ao mesmo tempo, 
as representações, especialmente por serem 
conhecedoras das entranhas da relação capi-
tal-trabalho não devem esperar ou exigir que 
profissionais de prevenção tenham ações que 
coloquem em risco a sobrevivência de suas fun-
ções. Neste caso, quanto maior for o diálogo e 
maior ainda o respeito e compreensão, maior 
será a relação ética e mesmo por consequência, 
os benefícios para os trabalhadores.

Profissional - fornecedores de equipamen-
tos e serviços
Temos aqui ainda uma grande problema, não 
diferente de outras áreas de atuação, mas que 
com certeza deve ser motivo de muita atenção 
por ambas as partes. No caso especifico dos EPI, 
a compra de material inadequado, impróprio ou 
indevido, além de ser totalmente contrária à éti-
ca, esbarram também na questão de legislação 
(falando de uma forma mais leve). O fornece-

dor de EPI deve ser tratado como um aliado, 
não como uma cúmplice. Alguém capaz de lhe 
fornecer meios que auxiliem na finalidade de 
seu trabalho - ou seja - a preservação da vida. 
Qualquer coisa diferente disso deve ser elimi-
nada. No que diz respeito aos fornecedores de 
serviços, cuidados maiores devem ser tomados. 
Não é ético comprarmos aquilo que podemos e 
temos tempo para fazer. Nada justifica o mau 
uso e desvio de recursos da empresa.

Profissional - empregados
Eis aqui o ponto x da questão, que, aliás, será 
fundamental na definição das demais relações. 
É essencial o respeito, e isso não quer dizer 
a forma tradicional e usual da palavra e, sim, 
que respeitar e aplicar o melhor possível e que 
se espera. Qualquer profissional que não veja 
cada um dos empregados como um cliente 
de sua especialidade, não estará agindo den-
tro da ética, mais ainda, se não fizer por este 
cliente TUDO QUE FOR POSSÍVEL E ESTEJA AO 
SEU ALCANCE DE AÇÃO. Lamentavelmente, é 
muito comum visitarmos empresas onde a re-
alidade é diferente disso, onde o SESMT vive 
distante dos empregados e age por decretos, 
sem discutir o assunto, sem buscar em conjunto 
com seus clientes a melhor forma para definir 
um programa de prevenção de acidentes. Co-
mum também é encontrarmos ainda uso de EPI 
totalmente desnecessário, indicados e obriga-
dos por SESMT que querem a comodidade da 
prevenção por atacado e esquecem que o con-
forto do ser humano está acima de tudo isso 
Para este caso, a relação será mais ética quanto 
maior for a busca de soluções visando de fato 
o homem, deixando para segundo plano outras 
questões. Leve em conta que ética tem muito 
de respeito quando respeito significa atender e 
cumprir o direito alheio.

Relação Profissional - Profissional
Eis aqui uma seara complicada! Se é difícil 
manter a ética entre profissionais da mesma 
formação e nível, imaginem dentro de um 
grupo meio que multidisciplinar? Na verdade, 
o caminho da ética para este caso passa pela 
legislação, maior será a relação ética quanto 
maior for o compromisso de todos com a fina-
lidade do grupo. Lamentavelmente, a questão 
dos feudos e corporativismo não cooperam 
muito para isso, há preocupações outras - que 
nem de longe visam a saúde dos trabalhadores 
- que interferem nestas relações. Com tristeza 
afirmamos que aquilo que o SESMT poderia ser, 
quando na verdade é um dos poucos grupos 

que conta com profissionais de diversas forma-
ções e níveis, perde-se na estéril discussão das 
vaidades e feudos.

Qual o caminho? Tomar mesmo como referên-
cia a finalidade e o objetivo deixando de lado 
as referências de Ética como mero meio de so-
brevivência de alguns que nada fazem por ele. 
Isso presta-se tanto as relações dentro das em-
presas como nos grupos informais, nos quais, 
na verdade, os próprios grupos devem ser os 
agentes primeiros de adequação e depuração 
da coisa da ética em si. Não há como respeitar 
quem não respeita o princípio básico da coisa 
e não deve ser um titulo ou um diploma que 
assegurem a esta ou aquela pessoa o direito 
de atuar como profissional sem ser chamado à 
atuação correta e digna e que atenda a relação 
ética com todos os demais envolvidos.

Uma outra questão importante, diz respeito aos 
limites de atuação dentro do próprio SESMT. E 
essencial, a bem da ética e mesmo das boas 
relações e da produtividade, que as regras do 
jogo sejam definidas com clareza a partir de um 
constante e amplo debate e, partir do qual, seja 
possível dar a cada situação o melhor formato 
para o grupo, para os interesses macros. Confli-
tos serão evitados quanto maior for a capacida-
de de decidir situações tendo como referência o 
objetivo e nada mais.

Enfim, como se pode ver, a questão é muito 
complexa e não se encerra com algumas linhas, 
que na verdade servem mais para chamar a 
atenção para a necessidade de discutirmos 
muito mais este assunto, seja nos pequenos 
grupos dentro das empresas, seja num grande 
debate nacional. 

Sendo necessariamente repetitivo, até que isso 
ocorra, sugere-se tomar como referência nas 
decisões sempre o OBJETIVO e a FINALIDADE 
de nossa existência. A busca pelo padrão de re-
lações éticas não deve ser apenas uma forma 
de encontrarmos mais conforto e passividade 
nas relações, antes, deve ser um meio de ga-
rantir que determinada comunidade de profis-
sionais age numa mesma direção em busca do 
mesmo objetivo.

Vale lembrar, que não há uma só relação em 
jogo e nem apenas um só momento. Com isso 
queremos dizer, que em todos os momentos e 
situações, devemos nortear as decisões e ações 
a partir dos princípios éticos. 
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D 
esde março de 
2011, o Conselho 
Superior de Justiça 
do Trabalho (CSJT) e 
o Tribunal Superior 

do Trabalho (TST) tem em sua presidência o 
Ministro João Orestes Dalazen. A nova admi-
nistração trouxe para o cenário prevencionis-
ta um importante aliado para a promoção 
e prevenção de acidentes do trabalho no 
Brasil. Para se ter uma ideia, quando o go-
verno federal anunciou que criaria a Política 
Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho 
visando diminuir o número de acidentes nas 
atividades laborais, Dalazen informou que a 
corte iria lançar, em paralelo, uma campanha 
para a prevenção e redução dos acidentes do 
trabalho e da ocorrência de doenças profis-
sionais no país, com inserções no rádio, TV 
e na internet. “A precariedade das informa-
ções e a demora do conhecimento dos dados 
impede a implementação de medidas mais 
eficazes de prevenção”, avaliou o ministro 
na época, deixando transparecer sua preocu-
pação com o assunto.

E, exatamente, um ano 
atrás, como parte das 
comemorações dos 70 
anos de instalação da 
Justiça do Trabalho no 
Brasil, foi lançada a Cam-
panha de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho, 
promovida pelo Tribunal 
Superior do Trabalho e 
do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho, em 
parceria com o Ministério 
da Saúde, o Ministério 
da Previdência Social, o 
Ministério do Trabalho e 
Emprego e a Advocacia-
Geral da União, visando 
à formulação e execução 
de programas e ações 
nacionais voltadas à pre-
venção de acidentes de trabalho e ao fortale-
cimento da Política Nacional de Segurança e 
Saúde no Trabalho.

A permanente parti-
cipação de empresas, 
sindicatos, associações 
e demais entidades da 
sociedade civil, que mi-
litam no combate aos 
riscos inerentes ao tra-

balho e na defesa 
das normas de se-
gurança e saúde 
do trabalhador, 
como parceiros 
do Programa 
Nacional de 
Prevenção de 
Acidentes do 
Trabalho é o 
principal ponto 
de importância 
do programa. 
Quando do 
lançamento 

do programa 
o SINTESP as-
sinou o termo 

de cooperação, sendo 
apoiador incondicional 
e irrestrito da iniciativa 
e o primeiro sindicato 
prevencionista a aderir 
ao programa.

Sem dúvida, a maior 
dificuldade para a pro-
moção da SST é a difu-
são do conhecimento e 
importância para a pre-
venção de acidentes do 
trabalho na sociedade. 
Os trabalhadores pou-
co sabem dos direitos 
à segurança e saúde do 
trabalho e boa parte do 
empresariado brasileiro 
também desconhece a 
obrigatoriedade ou des-

conhece as implicações legais destas no seu 
negócio. As ações iniciadas a partir do Pro-
grama Nacional de Prevenção de Acidentes 
de Trabalho, como uma das primeiras ações 
do CSJT e TST, trouxeram para os meios de 
comunicação de massa um importante ví-
deo de divulgação e, consequentemente, os 
espaços foram sendo criados e outras ações 
surgindo de forma que, um ano depois já é 
possível ver o assunto de SST em lugares ja-
mais imaginado, porém, sempre desejado.

Logo no início do ano, em março de 2012, 
o Ministro Dalazen pediu o engajamento 
dos tribunais no programa de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho. O pronunciamento 
do presidente do Tribunal Superior do Traba-
lho (TST) e do Conselho Superior da Justiça 
do Trabalho (CSJT), ao abrir os trabalhos da 
primeira reunião ordinária do Colégio de 
Presidentes e Corregedores dos Tribunais 
Regionais do Trabalho (Coleprecor) desta-
cou o início da segunda etapa do Programa 
Nacional de Prevenção de Acidentes de Tra-
balho e solicitou aos tribunais auxilio para 
a difusão das normas de segurança, princi-
palmente na indústria da construção, que 
registra maior incidência de casos, inclusive 
com vítimas fatais.

Justiça do Trabalho - CSJT e TST  
  colocam a SST em pauta em todo brasil

Es
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No início deste ano, o ministro 
Dalazen pediu o engajamento dos 
tribunais no programa de Prevenção 
de Acidentes de Trabalho

As ações iniciadas a partir do Programa Nacional de Prevenção de Acidentes 
de Trabalho, como uma das primeiras ações do CSJT e TST, já trouxeram 
resultados significativos para todos os trabalhadores e a sociedade em geral
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memorial às vítimas de acidentes
Em consonância com essa proposta, este 
ano, dentro das homenagens ao Dia Mun-
dial da Segurança e Saúde no Trabalho (28 
de abril), o ministro Dalazen, lançou no dia 
25 de abril, o memorial no Tribunal Superior 
do Trabalho com os nomes dos 2.796 traba-
lhadores mortos em acidentes de trabalho 
em 2011 e o portal do Programa Trabalho 
Seguro, que integra o Programa Nacional de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho.

O ministro Dalazen fez os lançamentos na 
abertura do Seminário Sobre Liberdade Sin-
dical e os Novos Rumos no Sindicalismo do 
Brasil. O memorial está instalado na entrada 
do Bloco B do prédio do TST, em Brasília, DF, 
em um painel com dez metros por quatro que 
registra os nomes de todas as vítimas. 

Já o portal Programa Trabalho Seguro, que 
pode ser acessado no endereço www.tst.jus.
br/web/trabalhoseguro/inicio, contém infor-
mações como notícias, atuação, campanhas, 
biblioteca, guias e dicas sobre saúde e segu-
rança do trabalho. O programa é uma inicia-
tiva do TST e do CSJT, em parceria com diver-
sas instituições públicas e privadas, visando à 
formulação e à execução de projetos e ações 
nacionais voltados à prevenção de acidentes 
de trabalho e ao fortalecimento da Política 
Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho.

Em face à essas propostas, já foram realiza-
dos dois atos públicos pelo Trabalho Seguro, 
o primeiro nas obras do estádio Maracanã, 
no Rio de Janeiro, RJ, e o outro no Arena das 
Dunas, em Natal, RN. Os eventos contaram 
com a participação dos trabalhadores, autori-
dades e de atletas como Ronaldo Fenômeno 
e Bebeto, representantes do Comitê Local da 
FIFA da Copa do Mundo de 2014 no Brasil.

Em nossa opinião, o “Portal do Trabalho Se-
guro”, trata-se de um importante instrumen-
to criado pelo CSJT e TST, pois a sociedade 
pode ter acesso ao programa, gestores, esta-
tísticas e produtos da campanha. Navegando 
pelo sitio encontra-se para download todos 
os vídeos usados, cartaz, folder, material edu-
cativo para trabalhadores e empresas e ma-
terial educativo para crianças.

As atividades do Programa Trabalho Seguro 
deverão ser norteadas por sete principais 
linhas de atuação, que deverão contemplar: 

políticas públicas, diálogo social e institu-
cional com a sociedade e instituições públi-
cas e privadas, educação para a prevenção, 
compartilhamento de dados e informações, 
estudos e pesquisas, efetividade normativa e 
eficiência jurisdicional. Podendo ser estabele-
cidos projetos, metas e planos de ação para 
alcance dos resultados esperados em cada 
linha de atuação.

Além disso, institucionalizado o Programa Na-
cional de Prevenção de Acidentes de Trabalho 
no âmbito da Justiça do Trabalho – Programa 
Trabalho Seguro, todos os Tribunais Regionais 
do Trabalho deverão desenvolver, em caráter 
permanente, ações voltadas à promoção da 
saúde dos trabalhadores, à prevenção de ris-
cos, doenças e acidentes de trabalho e ao for-
talecimento da Política Nacional de Segurança 
e Saúde no Trabalho (PNSST), instituída pelo 
Decreto 7.602/2011. O Programa também 
é estendido aos magistrados e servidores da 
Justiça do Trabalho, com base nas diretrizes da 
Resolução CSJT nº 84/2011.

“Estamos desenvolvendo uma verdadeira 
cruzada cívica em prol da preservação da 

vida e da dignidade das pessoas. Pela pri-
meira vez, a Justiça do Trabalho desenvolve 
um projeto que considero proativo, em que 
a sua atuação não se dá pós-litígio, mas an-
tecedendo ao litígio, no afã de preveni-lo”, 
afirmou o Ministro Dalazen.

Desta forma, a feliz estratégia em realizar 
atos públicos usando como palco as obras 
dos estádios para a Copa do Mundo, fez com 
que a grande mídia tomasse conhecimento, 
dando mais atenção ao tema “acidente do 
trabalho”. A repercussão foi imediata e hoje 
é uma bandeira institucionalizada pela Jus-
tiça do Trabalho em caráter permanente. No 
Estado de São Paulo, o Tribunal Regional do 
Trabalho da Segunda Região, realizou o ato 
público para o dia 14 de maio de 2012, na 
Arena Corinthians, conclamando a todos a 
participar do ato.

Diante disso, a obra da Arena Corinthians, em 
Itaquera, foi palco em prol do trabalho segu-
ro, a qual durante, aproximadamente, duas 
horas ficou parada para a realização das pa-
lestras e dos pronunciamentos, reforçando a 
importância da prevenção contra acidentes 

O TST e CSTJ vêm apoiando diversas iniciativas visando ajudar a formar uma nova 
realidade no setor de segurança e saúde no país. E na data em que o TST completou 70 
anos, o SINTESP, em reconhecimento à importância dessas ações por parte do Tribunal, 
assinou o termo de adesão à campanha de prevenção de acidentes do trabalho
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de trabalho, proteção à vida e a integridade 
física dos trabalhadores em geral.

No evento foi lembrado que temos quase um 
“11 de setembro” por ano em número de 
mortos por acidente de trabalho, por meio do 
qual a maioria desses problemas não aconte-
ce simplesmente, e, sim, é causada.

Dalazen explicou que em 2011 o TST julgou 
mais de 200 mil processos, sendo na maioria 
causados por descuido, ou seja, falha na pre-
venção. Para ele, “a política de prevenção de 
acidentes de trabalho no Brasil é tratada com 
certo descaso”. Cerca de 20% dos processos 
julgados anualmente pelo TST têm pedidos 
de indenizações decorrentes de doenças ocu-
pacionais ou acidentes de trabalho.

Para Dalazen, é importante que sejam re-
alizadas ações com o objetivo de educar e 
conscientizar os operários, assim como os 

empresários, para a prevenção dos acidentes 
e redução do número de mortes. Além disso, 
acidentes e doenças do trabalho causam re-
levante impacto orçamentário na Previdência 
Social, que gasta por ano, aproximadamente 
R$ 10,7 bilhões com o pagamento de auxílio-
doença, auxílio-acidente e aposentadorias.

Rio+20 e a SST
A efetiva expedição da Justiça do Trabalho 
constata-se também pelas suas ações con-
tínuas e em todos os espaços. Na Rio+20 
- Conferência da Organização das Nações 
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, 
realizada entre os dias 13 e 22 de junho des-
te ano, com estande localizado na Tenda das 
Organizações Nacionais, os visitantes pode-
ram conhecer programas e iniciativas dos Tri-
bunais Regionais do Trabalho. Entre os regio-
nais selecionados estava o TRT de Minas, que 
exibiu um vídeo sobre o programa Gestão 
Ambiental e as ações voltadas para a respon-

sabilidade social. 
Entre o público 
presente estavam 
representantes 
de sindicatos, de 
organizações não 
governamental, de 
orgãos públicos de 
setores diversos, 
empresários. O 
SINTESP também 
esteve presente, 
por meio de seu 

diretor, Valdizar Albuquerque, que participou 
do evento.

“Estamos vendo a SST sendo discutida de 
uma forma ampla, moderna, com atores di-
versos da sociedade, de forma que acredito 
que o envolvimento destes, além dos que já 
militam com o tema, é a oportunidade de re-
alizar o sonho da mudança cultural preven-
cionista no Brasil”, afirma Albuquerque.

As constantes ações em prol da Segurança e 
Saúde do Trabalhador pelo CSJT e TST têm le-
vado os atores históricos no processo de difu-
são, elaboração, responsáveis pela SST, no Bra-
sil, a sair da inércia cômoda e tão prejudicial 
aos trabalhadores nos últimos anos. O MTE 
instituiu Grupo de Trabalho Tripartite – GTT 
para divulgação das Normas de Segurança e 
Saúde do Trabalho, que em sua primeira reu-
nião decidiu realizar atividades que possam 
reunir as centrais sindicais e seus sindicatos 
representados, representantes dos emprega-
dores, como a CNI – Conferderação Nacional 
da Indústria, em Brasília, para discutir e fazer 
com que as informações, ações preventivas se 
concretizem no ambiente de trabalho.

Também é inevitável a reflexão do quanto o 
comprometimento e investimentos se fazem 
necessários. O planejamento e recursos finan-
ceiros desprendidos ao CNJT e TST para as 
ações é justamente o que faltava ao MTE com 
seus últimos ministros e, agora, esperamos 
que, com este atual, possa ser diferente.  

Desde que iniciou os trabalhos em prol da prevenção de acidentes, o TST já realizou 
dois atos públicos pelo Trabalho Seguro, o primeiro nas obras do estádio Maracanã, 
no Rio de Janeiro, RJ, e o outro no Arena das Dunas, em Natal, RN 

Dalazen tem obtido reconhecimento nacional pelas ações desenvolvidas 
em prol da segurança e saúde do trabalho e ,com isso, ajudado o tema 
a ganhar uma dimensão nunca antes vista no país e que é imprescindível 
para ajudar na conscientização de empresários, trabalhadores, 
governantes, entidades sindicais e toda a sociedade
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A 
Cúpula dos Povos re-
alizado no Aterro do 
Flamengo, RJ, pode 

ser resumida assim: uma se-
mana (15 a 23 de junho) de 
encontros, debates, discursos, 
mistura de sotaques e de pro-
testos, onde culturas diversas 
dialogaram para a sustentabi-

lidade social em um ponto turístico lindo 
do Rio de Janeiro.

As valorosas contribuições rendeu, ao final, 
de concreto, um documento de quatro pági-
nas e vinte parágrafos, chamado “Declaração 
Final da Cúpula dos Povos”, que foi entregue 
ao secretário-geral da ONU, Ban Ki-Moon.

Alguns pontos do documento merecem 
destaque como a proposta do fortaleci-
mento das economias locais, a defesa da 
vida, a justiça social e ambiental e o re-
conhecimento do trabalho das mulheres 
como seres iguais aos homens.

Fora o aspecto político, a Cú-
pula abriu espaço para a arte 
sustentável. Nesse aspecto, os 
frutos foram ricos. Que o diga o 
artista plástico Vik Muniz, que 
convocou as pessoas a traze-
rem lixo reciclável de casa e 
no final transformou tudo em 
uma obra coletiva. Intitulado 
“Projeto Paisagem”, a obra 
poderia ter a participação de 
qualquer cidadão, desde que 
levasse seu próprio lixo reciclável. O resul-
tado foi uma bela paisagem do Rio de Ja-
neiro em tamanho gigante, bem ao estilo 
do artista.

Organizado por um coletivo de ONGs e 
movimentos sociais, mas sem uma lide-
rança definida, a cúpula reuniu durante 
oito dias representantes da sociedade ci-
vil em atividades paralelas à Conferência 
das Nações Unidas sobre Desenvolvimen-
to Sustentável (Rio+20).

Valdizar Albu-
querque, diretor Estadual do SINTESP, pre-
sente ao evento destacou a pluralidade do 
evento, sendo possível num curto espaço, 
conviver com culturas tão diversas e impor-
tantes para nossa história.

No entanto, sem exceção, está a vida sempre 
como pauta, sendo importante frisar que a 
qualidade ambiental para o desenvolvimento 
da vida, passa, necessariamente, como meta 
e ponto indiscutível no ambiente laboral.  

Rio+20 - Cúpula dos Povos
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E 
ste ano, a categoria dos Técnicos 
de Segurança do Trabalho sofreu a 
perda de um dos grandes ícones da 

sua História: Oduvaldo Requião, presidente 
fundador do SINTESP, faleceu no dia 18 de 
junho de 2012. A família SINTESP recebeu 
a notícia com muito pesar, pois Oduvaldo 
foi um dos pioneiros na luta pela valoriza-
ção do papel do Técnico de Segurança do 
Trabalho, prestando um serviço imensurá-
vel em prol dos profissionais e por meio do 
qual depositou a pedra fundamental para 
a construção da trajetória do SINTESP no 
cenário prevencionista em nível nacional.

A entidade, através de sua Diretoria, sem-
pre fez questão de lembrar e reconhecer 
o importante papel de Oduvaldo para a 
categoria, por isso prestou diversas home-
nagens à ele ainda em vida por meio de 
reportagens no Jornal Primeiro Passo e, es-
pecialmente, como destaque no Dia do Téc-
nico de Segurança, em 2011, quando foi o 
Técnico de Segurança do Trabalho agracia-
do pela entidade na data comemorativa.

E agora, mais uma vez, com muito orgulho 
recordamos seu valio-

so trabalho, pois Odulvado, ao lado de ou-
tras grandes personalidades no setor, deu 
os primeiros passos para a regulamenta-
ção da profissão na época quando ainda 
era a Aprossetesp – Associação Profissio-
nal dos Supervisores de Segurança do Tra-
balho, da qual o SINTESP é oriunda.

Para Armando Henrique, diretor do SIN-
TESP e atual presidente da Fenatest – Fe-
deração Nacional dos Técnicos de Segu-
rança do Trabalho, Oduvaldo Requião foi 
o percussor na organização da nossa ca-
tegoria em caráter formal. “Ele foi um dos 
que teve a iniciativa de criar o sindicato, 
que começou como a associação, por isso 
é considerado, historicamente, o primeiro 
presidente do SINTESP”, contou. “É im-
portante destacar que Oduvaldo foi muito 
arrojado em suas ações. Fez coisas pouco 
conhecidas no setor prevencionista, mas 
que abriram muitos espaços importantes, 
pois era um homem objetivo e direto. Sem 
dúvida, prestou uma grande contribuição 
para todos nós, Técnicos de Segurança do 
Trabalho”, afirmou Armando.

Outro profissional de grande in-
fluência no setor e que acom-
panhou de perto a luta de Odu-
valdo foi José Roberto Sevieri, 
diretor do Grupo Cipa Feira 
Milano, que em seu depoimen-
to lembrou que Oduvaldo foi 
um Técnico de Segurança do 
Trabalho que fez a diferença 
para a categoria. “Foi um 
início muito difícil para to-
dos nós da área, mas ele 
foi persistente em suas 
propostas em prol da cate-
goria. Fomos descobrindo 
os caminhos juntos, pois 

eu o ajudava na busca 
de informações, uma 
vez que naquela época 
não existia quase ne-
nhuma ferramenta que 
nos auxiliasse tecnica-
mente em nosso dia 

a dia. Ele tinha sua própria convicção, 
muita determinação e, por isso, ajudou a 
construir uma História muito importante 
para o SINTESP e de todos nós, preven-
cionistas. Portanto, merece nossa mais 
valiosa consideração”, declarou Sevieri.

Oduvaldo acompanhava o trabalho do SIN-
TESP sempre que possível. Em seu discurso 
dia 25 de novembro do ano passado, quan-
do foi homenageado pelo SINTESP, ficou 
muito agradecido e deixou claro que este 
foi um importante reconhecimento pelo 
que ele fez na época em que foi presiden-
te. “Sempre frisei que, sem dinheiro e sem 
condições, conseguimos tirar leite da pedra 
e, hoje, estamos aqui vivendo esse momen-
to tão importante, pois deram a sequencia 
ao meu trabalho e ver isso materializado é 
muito gratificante”, foi sua principal decla-
ração no evento. Para nós, o sentimento de 
agradecimento é enorme e ele sempre esta-
rá vivo em nossa memória.  

homenagem póstuma ao primeiro presidente 
   fundador do SinTeSP, oduvaldo Requião

Oduvaldo Requião foi um dos pioneiros 
na luta pela criação do SINTESP e, 
principalmente, pela valorização do papel 
dos Técnicos de Segurança do Trabalho

Em novembro de 2011, Oduvaldo foi condecorado  pelo 
SINTESP como Técnico de Segurança do Trabalho destaque, 
em reconhecimento ao seu valioso trabalho para a 
construção da entidade 
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E 
m reunião extraordinária, realizada 
dia 22 de junho de 2012, foi decidi-
do, por unanimidade, que Armando 

Henrique, diretor do SINTESP, é o novo pre-
sidente da Fenatest – Federação Nacional 
dos Técnicos de Segurança do Trabalho.  Na 
ocasião foi promovida uma transposição 
de cargo, com base no estatuto, contando 
com consenso unânime da Diretoria e do 
Conselho de Presidentes dos sindicatos de 
todo o Brasil. A mudança foi somente do 
cargo de presidente. Sob a gestão de Ar-
mando Henrique, a sede administrativa da 
Fenatest será em São Paulo, na Rua 24 de 
Maio, 104, 1º Andar.

Criada há 20 anos, a história da Federação 
apresentou, ao longo desses anos, uma 
composição muito dividida entre seus re-
presentantes, que favorecia a geração de 
muitos conflitos e a insatisfação de vários 
dirigentes, deixando de ter o sentido de 
unidade necessária para os avanços dos 
trabalhos em prol da categoria em nível 
nacional, o que trouxe muitos prejuízos 

para toda a categoria. 
“As questões de maior 
interesse de toda a ca-
tegoria é de interesse de 
todo o Brasil, com base 
em seus 27 estados. Por 
isso, sempre apoiamos 
que houvesse as mudan-
ças necessárias para que 
a Fenatest evoluísse e 
fosse, de fato, a entidade 
representativa de todos 
nós, Técnicos de Seguran-
ça do Trabalho, do Brasil”, 
salientou Armando. 

Armando, que era o vice
-presidente da entidade, 
assume a presidência 
com o compromisso de 
arregimentar todos os sindicatos, inclusive 
os que saíram da composição, a se filiarem 
à Fenatest e, principalmente, a dinamizar 
as ações em prol do conselho de classe da 
categoria. “Este é um sonho antigo que 

almejamos e será a principal 
bandeira na minha gestão”, 
declarou.

Portanto, muitas ações preci-
sam ser desenvolvidas. Para 
Armando, além da regula-
mentação do conselho pro-
fissional próprio, o principal 
desafio é organizar estrutu-
ra funcional da federação, 
construir sistema de gestão 
de trabalho como base para 
promoção da unificação dos 
Sindicatos dos Técnicos de 
Segurança do Trabalho de 
todo o Brasil, melhorar o 
sistema de formação e quali-
ficação, fortalecer os sindica-
tos para conquistas de con-

dições dignas, construção de convenções 
coletivas em todos os Estados, otimizar a 
ocupação dos espaços pela categoria no 
movimento sindical e nas relações institu-
cionais e com o Governo. 

armando henrique assume presidência da fenatest

Armando ressalta que 
a principal bandeira da 
sua gestão, à frente 
da Fenatest, será 
conquistar o Conselho 
de Classe da categoria 
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C 
om o objetivo de proporcionar um 
dia diferenciado, trazendo diversos 
temas do mundo do trabalho para 

serem compartilhados com os Técnicos de 
Segurança do Trabalho, alunos e demais pre-
vencionistas, que compreendem a necessida-
de de um aprendizado constante, o SINTESP 
promoveu, no dia 26 de maio de 2012, a 16ª 
edição do Sábado de Capacitação Permanen-
te, cujo tema abordado foi “Releitura de uma 
visão”, ministrado por Luciano Lacerda, bom-
beiro civil, Técnico de Segurança do Trabalho, 
professor no Curso Técnico de Segurança do 
Trabalho no Centro Paula Souza e SESI/SP, 
formado em Tecnologia em Gestão Ambien-
tal e pós-graduado em Sistema de Gestão 
Integrada pela Universidade Braz Cubas. 

Segundo Luciano, a promoção deste tema 
durante um sábado de capacitação foi com o 
objetivo de provocar a reflexão dos Técnicos 
de Segurança do Trabalho e de seus repre-
sentantes, para um novo olhar em relação 
ao seu representante sindical, no caso o SIN-
TESP, ou seja, sensibilizar o associado de que 
é necessária a sua participação, a sua análise 
crítica, o seu posicionamento, a sua contri-
buição referente aos assuntos tratados pela 
sua representatividade rumo ao crescimento 

da categoria, da visibilidade do sindicato aos 
novos profissionais técnicos que se formam e 
reforçar o relacionamento entre sindicatários, 
diretoria e demais colaboradores.

Conforme o especialista, o público presen-
te era a sua grande maioria de estudantes, 
mas havia também três diretores do SIN-
TESP que interagiram com o tema e expuse-
ram a sua opinião. “Foi muito contagiante 
e extremamente produtiva a explanação, 
devido aos casos reais que foram discutidos 
e a participação dos amigos, pois sem eles 
não haveria palestra”, citou Luciano, expli-
cando que a explanação teve início com os 
objetivos da apresentação, uma breve jus-
tificativa do tema, bem como as principais 
questões relacionadas às barreiras encon-
tradas para uma melhor performance do 
sindicato. Desta forma, foi discorrido sobre 
o que é sindicato e suas atividades e atri-
buições, de quem é o nosso representante 
sindical, ou seja, aquele que toma as deci-
sões, fecha acordos e mantém o sindicato 
em pé”, ressaltou.

Luciano destacou ainda que o tema foi muito 
pertinente para sanar dúvidas e trazer escla-
recimentos que somaram para um melhor 

entendimento sobre o universo de atuação 
do sindicato. “Elucidado sobre o que me 
afasta de meu representante sindical, pois 
para alguns podem ser os R$ 50,00 e demais 
reclamações, foi feito um breve mapeamento 
sobre os direitos e deveres dos associados, 
assim como dos deveres do sindicato e, por 
fim, uma conclusão calorosa, por meio da 
qual os participantes puderam expor as suas 
colocações diante do tema desvendado na-
quela manhã”, comentou.

Portanto, o presente encontro levou adiante 
um dos principais objetivos do Sábado de 
Capacitação Permanente que consiste em 
iniciar um debate sobre as questões perti-
nentes do mundo prevencionista, amadure-
cendo as responsabilidades envolvidas sem-
pre em busca da melhor forma de atuação 
objetivando com ações deste tipo a redução 
e/ou até a eliminação dos riscos no ambiente 
de trabalho. 

Além disso, contribuindo para um caráter 
também social do evento, foi realizada a 
campanha do agasalho, tendo como taxa 
simbólica de inscrição, a doação de um co-
bertor ou três latas de óleo, os quais serão 
repassados para entidades carentes.   

Promover um novo olhar sobre a atuação do Sindicato foi a  
principal abordagem do 16° Sábado de Capacitação Permanente

A Força Sindical, e o Sindicato Nacio-
nal dos Aposentados, esclarecem que 

não aceitam a troca do Fator Previdenciá-
rio pela idade mínima porque consideram 
que, desta forma, o governo estará dan-
do com uma mão e retirando com a outra. 
Conforme declaração de Miguel Torres, presi-
dente em exercício da Força Sindical; e João 
Batista Inocentini, presidente do Sindicato 
Nacional dos Aposentados, “não podemos 
nos calar diante da insensibilidade social do 
governo. A idade mínima de 65 anos para 
homens e 60 anos para mulheres nada mais 
é do que uma injustiça contra os trabalhado-

res que ingressaram no mercado de trabalho 
mais cedo”, observam.

Os presidentes informam que são reivindica-
dos o fim do Fator Previdenciário e a adoção 
da fórmula 85/95, que concede benefício in-
tegral a quem, na soma da idade com o tem-
po de contribuição, alcançar o índice 85 (para 
a mulher) e 95 (para o homem). Esta fórmula 
foi desenvolvida em muitas reuniões reali-
zadas com representantes de vários setores, 
especialmente da Previdência Social, porque 
o governo exige uma alternativa para acabar 
com o Fator Previdenciário. Foram inúmeros 

debates em Sindicatos de trabalhadores, Cen-
trais Sindicais, no Congresso Nacional e nas 
reuniões com o governo.

“Insistimos em extinguir o Fator porque en-
tendemos que é preciso acabar com o mar-
tírio a que são submetidos os trabalhadores 
quando vão se aposentar. Eles têm seus be-
nefícios achatados a partir da aposentadoria. 
Trata-se um crime contra a classe trabalhado-
ra. Reivindicamos tratamento digno para os 
trabalhadores da ativa e os aposentados. Só 
assim teremos um país que poderemos cha-
mar de desenvolvido”, declaram.  

Trabalhadores não aceitam trocar o 
   fator Previdenciário pela idade mínima
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R 
ecebemos mais uma exce-
lente notícia e que faz jus 
ao trabalho que o SINTESP 

vem desenvolvendo em prol da 
nossa categoria. Segundo Rene Al-

ves Cavalcanti, diretor de Desenvolvimento 
Profissional, cumprindo a missão que assu-
miu, de capacitar seus representados que 
bancam do próprio bolso seu aprimoramen-
to, o SINTESP promoveu, até o mês de junho 

deste ano, 23 cursos e 21 eventos, atenden-
do um total de 2.646 participantes.

Confira a grade de eventos realizados e par-
ticipe você também dos próximos!  

SinTeSP aprimora atuação em prol da capacitação 
  técnica dos Técnicos de Segurança do Trabalho

AGENDA DE CURSOS E EVENTOS - SEDE E REGIONAIS

Cursos Data Carga 
horária Local

NR-10 5, 12, 19 e  
26/5 e 2/6 40 sede

Ergonomia 7 a 11/5 15 sede

Aperfeiçoamento 
de Brigada 7 a 11/5 15 sede

PPRA 11 e 12/5 12 Piracicaba

Ruído 19/5 8 sede

FAP/NTEP/ 
PPPeletrônico 19/5 8 Sede

Empilhadeira 19 e 26/5 15 sede

Técnicas de 
Ensino 19 e 26/5 15 Sorocaba

Gazes, Vapores  
e Poeira 26/5 8 sede

Trabalho em  
Altura 28/5 a 2/6 15 sede

PPRMIP 1 e 2/6 12 sede

Calor 2/6 8 sede

Assist. Técnico 
Perícia 15 e 16/6 15 Sorocaba

OSHAS 16/6 8 sede

EVENTOS

V Encontro SST 11/5 manhã Sinsaúdesp 
SãoPaulo

Encontro SST 18/5  Rio Claro

Seminário NR35 19/5 manhã São José dos 
Campos

Encontro SST 26/5  Guarulhos

Encontro SST 26/5 manhã Embu

Encontro SST 1/6 manhã Santos

Seminário SST 1/6  Mogi das  
Cruzes

Encontro SST 15/6 manhã Campinas

DEBATE TÉCNICO

Apresentação Data Horário Local

Responsabilidade 
Civil e Criminal 31/mai 15 as 17 sede

Proteção  
Respiratória 14/jun 16 as 17 sede

SP Equipamentos
-Prot. Auditiva 12/jul 17 as 17 sede

SP Equipamentos-
Vestimentas de 
Prot.

06/set 18 as 17 sede

SP Equipamentos
-Prot. Respiratória 01/nov 19 as 17 sede
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Paraná sedia i Seminário interestadual  
dos Técnicos de Segurança do Trabalho

A 15ª PrevenSul - Feira de Saúde, Segu-
rança do Trabalho e Emergência, que 

ocorreu de 30 de maio a 1º de junho, em Curi-
tiba, registrou a participação de mais de nove 
mil pessoas, entre profissionais e estudantes 
das áreas de SST e Emergência. “Este ano tive-
mos também a experiência da Caravana Pre-
venSul, que visitou cinco cidades do Estado e 
motivou a formação de muitas caravanas que 
vieram até Curitiba durante a feira”, conta o 
diretor da Proteção Eventos, Alexandre Gus-
mão. Para ele, um dos grandes destaques do 
evento foi o 1º Seminário Interestadual dos 
Técnicos de Segurança do Trabalho.

O evento, que contou com o apoio do Grupo 
Proteção-Prevensul, SINTESP-SP, Sintest-SC, 
Sintest-AL, Sintesb-BA, Sintest-CE, Sintes-
t-MT, Sintest-AM, Sintest-RN, Sintest-TO, Sin-
test-ES, Sintest-RO, Sintest-AC, entre outros, 
recebeu mais de 400 pessoas.  

Conforme o presidente do Sintespar – Sin-

dicato dos Técnicos de Segurança do Traba-
lho do Estado do Paraná, Adir de Sousa, a 
presença do grande número de profissionais 
da área de SST mostra o atual momento do 
tema no Brasil. “É o reflexo de que os jovens, 
os estudantes querem participar, buscar co-
nhecimento. Apesar de vivermos um momen-
to político econômico meio conturbado, o 
mercado tem propiciado emprego aos traba-
lhadores. Com isso, os novos profissionais es-
tão cientes da importância de se atualizarem 
e, assim, oferecerem condições mais segura 
aos nossos trabalhadores”, avaliou Adir.

Os temas apresentados foram: PNSST e Plan-
sat - Política Nacional de Segurança e Saúde 
no Trabalho, FAP E NETEP Fator Previdenciário 
de Prevenção e Nexo Epidemiológico, Conven-
ções Coletivas de Trabalho, como valorização e 
Empregabilidade dos TSTs, Formação e Regis-
tro Profissional dos Técnicos de Segurança do 
Trabalho, Conselho profissional dos Técnicos 
de Segurança do Trabalho, entre outros.

O SINTESP marcou presença representado por 
seu presidente, Marcos Ribeiro, e o diretor Ar-
mando Henrique, que a partir do mês de junho 
é o atual presidente da Fenatest. 

Para Marcos, foi muito importante o SINTESP 
participar e contribuir da melhor forma pos-
sível com este primeiro seminário no Paraná. 
Conseguimos realizar diversas reuniões que 
somaram para levar adiante as nossas pro-
postas de melhorias visando toda a catego-
ria, uma vez que estavam presentes profis-
sionais de diversos estados o que ajudou na 
interatividade e troca de experiências positi-
vas”, declarou. 

Mais de 400 pessoas, entre Técnicos de Segurança 
do Trabalho e estudantes da área participaram da 
primeira edição do seminário de TSTs, em Curitiba
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C 
om sede na Rua 24 de maio, nº 
105, o SINTESP foi um dos prin-
cipais apoiadores das comemora-

ções do aniversário da Rua 24 de Maio, 
uma das ruas mais importantes do Centro 
de São Paulo. O evento, promovido pela 
Ação Local 24 de Maio, contou com apoio 
de comerciantes da região e ampla parti-
cipação da população local e transeuntes, 
que parabenizaram a iniciativa.

Na abertura do ato solene foi executado 
o Hino Nacional pela Banda da Polícia Mi-
litar do Estado de São Paulo. Houve tam-
bém a apresentação do coral da Guarda 
Civil Metropolitana. No decorrer do even-
to foram tocadas diversas músicas popu-
lares que alegraram os visitantes.

“Agradecemos o apoio de todos que aju-
daram nesta iniciativa e em especial ao 

SINTESP, que foi um grande 
parceiro para a realização des-
se evento. A receptividade com 
o público local foi muito boa e 
atendeu nossas expectativas”, 
declarou Wagner De Paula, 
presidente da Ação Local 24 de 
Maio e diretor do SINTESP, que 
aproveitou para agradecer ao 
presidente da entidade, Marcos 
A. Ribeiro, por esta importante 
contribuição.  

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: 

SinTeSP apoia comemoração alusiva  
ao aniversário da Rua 24 de maio

De Paula (ao centro), presidente da Ação Local 24 de 
Maio, recebeu os integrantes da Banda da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo, na data comemorativa

www.sintesp.org.br 
sintesp@sintesp.org.br 

11 3362-1104 
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 “Meu Nome é Adilson, sou 
Técnico em Meio Ambiente 
e Técnico de Segurança do 
Trabalho nesta empresa há 
oito meses e é minha primei-
ra vez na área. Trabalhamos 
com estruturas metálicas risco 
4 (soldas, pinturas, jato de 
granalha, montagens em al-
turas, ponte- rolante e muck). 
Gostaria de fazer cursos e me 
especializar na NR18 e 35, 
bem como me especializar 
em dar treinamentos de tudo 
quanto é possível, assim como 

aprender a fazer AR, PT, enfim, tudo 
que puder alavancar meu aprimora-
mento para ser um ótimo profissional. 
Eu moro em Itu, SP, mais isto não me 
impede de ir em outra cidade para 
aprender. Desculpem minha sincerida-
de, mas como estou começando agora 
e aqui nunca teve um Técnico de Se-
gurança do Trabalho, eu preciso fazer 
acontecer.”

Adilson Lemes da Silva 
Técnico de Segurança do Trabalho 

Resp.: Para associar-se basta acessar em 
nosso site o link “filiação”, preencher e 
enviar a ficha eletronicamente, escanear 
os documentos solicitados e enviar anexos 
por email. Quanto finalizar esses procedi-
mentos você receberá o boleto e após o 
pagamento do mesmo, iremos providen-
ciar a confecção da carteirinha, que será 
enviada pelos Correios.
Saliento que temos o curso de NR 35, mas 
o para ministrar o de NR-18 ainda não 
conseguimos um instrutor.”

Rene Alves Cavalcanti
Diretor de Desenvolvimento Profissional

“Estou precisando da ajuda do sindi-
cato. Nesse momento me encontro 
desempregado e preciso fazer alguns 
cursos oferecido pelo SINTESP, por 
isso gostaria de saber se posso pagar 
a taxa do ano de 2012 para conseguir 
o desconto e fazer os cursos e se tem 
alguma maneira de facilitar o paga-
mento dos cursos. Observo que nos 
anos anteriores que não paguei a taxa 
foi porque mudei de endereço e nos 
últimos empregos trabalhei direto e 

quase não tinha tempo para nada, pois 
estava construindo uma casa”.
FJS
Técnico de Segurança no Trabalho
Resp.: Então, Flávio, devemos investir em 
nossa carreira, não só quando estamos 
desempregados, justamente para nos 
preparar para nos manter empregados ou 
ter uma boa empregabilidade. É comum 
Técnicos de Segurança do Trabalho pa-
garem a anuidade apenas para fazerem 
os cursos. O valor dos cursos já é pratica-
mente simbólico e temos despesas, entre 
elas instrutor, apostila, etc. Estou encami-
nhando, para que respondam sobre como 
pode fazer para regularizar sua situação 
associativa.

Rene Alves Cavalcanti
Diretor de Desenvolvimento Profissional

Prezado leitor, este espaço é seu. 
Sua manifestação é importante para 
que possamos dar voz às sugestões, 

elogios, críticas, outros. Acesse no site 
do SINTESP o link 'Fale Conosco' e 

mande sua mensagem
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