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A 
história da Fenatest – Federação 
Nacional dos Técnicos de Segu-
rança do Trabalho, criada em maio 

de 1992, nasceu da necessidade da exis-
tência de uma entidade que alinhasse suas 
ações junto aos sindicatos estaduais da 
categoria visando a consolidação do pa-
pel do profissional Técnico de Segurança 
do Trabalho. Os anos se passaram, muitas 
mudanças ocorreram no setor de Seguran-
ça e Saúde do Trabalho no Brasil, alguns 
sindicatos destacaram-se..
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Marcos Antonio Ribeiro - 
Presidente do SINTESP

C ada vez mais os proces-
sos produtivos, frente às 
exigências econômicas e 

demandas sociais, direcionam as em-
presas a assumirem nova postura em 
relação há algumas mazelas que as 
afligem na relação entre empregados 
e empregador.

Para produzir bens de consumo e ou 
bens de serviços hoje se faz necessá-
rio: produzir ou realizar bem, bonito, 
barato, sem degradar o meio ambien-
te e sem adoecer o trabalhador.

Nesta dinâmica socioeconômica, as 
organizações buscam por profissio-
nais de Segurança do Trabalho que 
carreguem junto às suas atividades 
profissionais e experiências, compor-
tamento que auxiliem estas empresas 
na gestão ambiental, e nesta compre-
endida o meio ambiente laboral.

Algumas características intrínsecas 
ao comportamento do profissional 
de Segurança do Trabalho sempre 
serão marcantes no desenvolvimen-
to deste e resultados alcançados em 

relação ao esperado, no qual surge a 
empatia como diferencial.

O profissional que possui empatia é 
aquele que possui a capacidade de 
compreender o sentimento ou reação 
da outra pessoa, imaginando-se nas 
mesmas circunstâncias, ele possui 
faculdade de compreender emocio-
nalmente a outra pessoa, possui ten-
dência para sentir o que sentiria caso 
estivesse na situação e circunstâncias 
experimentadas por outra pessoa, 
perceber corretamente o marco de 
referência interno do outro com os 
significados e componentes estrutu-
rais e emocionais que contém, sendo 
que no dia a dia o profissional de 
Segurança do Trabalho se relaciona 
constantemente com duas pessoas: a 
pessoa “Jurídica” que é a empresa, e 
as pessoas “Físicas” que são os tra-
balhadores.

Para compreender melhor estas pes-
soas e saber os seus desejos e neces-
sidades, o profissional deverá ter e 
exercitar muito o estado de empatia, 
ou de entendimento empático. Im-

portante caracterísitca e fundamental 
para uma comunicação não violenta, 
estabelecendo dentro do aspecto 
hierárquico que envolve o SESMT 
relações de parceria e cooperação, 
predominando comunicação eficaz, 
objetiva em busca de resultados com 
esforços conjunto.

Segundo Marshall Rosenberg, os pro-
cessos sendo ajustados apoiados na 
Comunicação não violenta, conheci-
da também de “Comunicação empá-
tica”, realiza as ações numa tentativa 
de satisfazer necessidades humanas, 
evitando o uso do medo, da vergo-
nha, da acusação, da ideia de falha, 
da coerção ou das ameaças. Infati-
zando a importância de determinar 
ações à base de valores comuns que 
para o cenário atual e futuro é “Pro-
duzir ou realizar bem, bonito, barato, 
sem degradar o meio ambiente e sem 
adoecer o trabalhador”.

Um SESMT organizado nestes prin-
cípios tende a crescer, realizar e será 
respeitado pelas pessoas “Jurídicas” 
e “Físicas”.
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o  cursos promovidos pela Regional  
   SinTeSp vale do paraíba abordam  
 Trabalho em altura e espaços confinados

P 
ara atender a crescen-
te demanda do pro-
fissional Técnico de 

Segurança do Trabalho e con-
tribuir com informações que agreguem va-
lor ao seu dia a dia de trabalho, a Regional 
SINTESP Vale do Paraíba tem promovido 
diversos cursos de capacitação técnica nas 
cidades que fazem parte da região. Como 
exemplos bem-sucedidos, a Regional tem 
realizado os cursos “Instrutor de Trabalho 
em Altura” e “Instrutor para Espaço Confi-
nado” para suprir essa demanda.

Segundo Jacy Pitta, vice-presidente da 
Regional SINTESP Vale do Paraíba, as ca-
rências que os profissionais que atuam na 
área de Segurança e Saúde do Trabalho 
apresentam em relação a esses temas têm 
sido algumas das razões para o SINTESP 
investir nesse trabalho. 

Portanto, ele conta que nos dias 21 e 28 de 
julho de 2012, a cidade de Taubaté, SP, se-

diou o curso “Instrutor de 
Trabalho em Altura”, cujo 
docente foi Carlos Alberto 
Franco, coordenador da 
Equipe de Resgate e Salva-
mento da empresa Kaefy, 
diretor Técnico da empresa 
Arpas Bombeiros, profes-
sor e consultor Técnico na 
área de Segurança e Saúde 
do Trabalho, e instrutor de 
treinamento do SINTESP. O 
palestrante abordou assun-
tos, como normas e regula-
mentos, análise de risco 
e condições impeditivas, 
riscos potenciais, sistemas, 
equipamentos e procedi-
mentos, acidentes típicos, 
conduta em situações de 
emergência, primeiros socorros, resgate e 
exercícios práticos. O evento contou com cer-
ca de 30 participantes, que receberam apos-
tila com o conteúdo do curso e certificado.

E nos dias 11 e 18 de 
agosto, dando continui-
dade às atividades, a 
Regional SINTESP Vale 
do Paraíba, promoveu, 
na cidade de Pindamo-
nhangaba, SP, o curso 
“Trabalho em Espaço 
Confinado”, ministrado 
também por Carlos Al-
berto Franco. 

Com um público-alvo 
formado por técnicos de 
segurança do trabalho, 
estudantes e demais in-
teressados no tema, o 
evento contou com 14 
participantes. O conteú-
do programático do curso 

abordou o universo dos espaços confinados 
em geral, com destaques para a Legislação, 
Reconhecimento, Avaliação, Controle dos 
riscos, PET, Resgate, Primeiros Socorros, 
Identificação, Critérios de seleção, Práticas 
seguras, Programa de Proteção Respira-
tória, Classificação de áreas, Técnicas de 
operações de salvamento, APR, Termo de 
recusa, Notificação e interdição. Os parti-
cipantes do curso também desenvolveram 
exercícios práticos, que contaram com as 
orientações do instrutor. Além disso, foram 
fornecidos aos participantes um DVD com 
o conteúdo do curso e o certificado.

Para Pitta, a promoção desses cursos visa, 
principalmente, ajudar na formação de pro-
fissionais responsáveis pela prevenção de 
acidentes do trabalho. “Esta iniciativa do 
SINTESP é muito importante para todos os 
profissionais que atuam na área de Segu-
rança e Saúde do Trabalho e que, cada vez 
mais, são referências importantes dentro 
das empresas, pois atuam em prol da qua-
lidade de vida de todos os trabalhadores”, 
conclui o vice-presidente.  

Jacy Pitta, vice-presidente 
da Regional Vale do Paraíba, 
destacou a importância do 
SINTESP atender a demanda 
dos profissionais da região 

Além do conteúdo didático, os participantes do curso sobre  
"Trabalho em Espaços Confinados" contaram com exercícios práticos
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F 
oi realizado no auditório do Senac, dia 
30 de agosto de 2012, em Presidente 
Prudente, SP, o 5º Encontro dos Técni-

cos de Segurança do Trabalho, com a presença 
de cerca de 200 pessoas. Claudio Pereira de 
Lima, vice-presidente da Regional SINTESP 
Presidente Prudente informou que o público 
foi bem diversificado, com a participação de 
Técnicos de Segurança do Trabalho, estudan-
tes, auxiliares de enfermagem e demais pro-
fissionais da área de Segurança e Saúde do 
Trabalho, da região de Presidente Prudente e 
de cidades vizinhas, como Assis.

Para Claudio, esta quinta edição do encon-
tro foi um sucesso. “Mais uma vez o Senac 
Presidente Prudente foi nosso parceiro nesta 
iniciativa e somou positivamente para que al-
cançássemos um ótimo resultado”, informou. 
Claudio conta que este evento é desenvolvido 
anualmente com o objetivo de levar conheci-
mento e conscientização aos profissionais que 
atuam no setor de SST. “É uma área que exige 
muita responsabilidade e comprometimento, 

então, esta é uma maneira de ajudarmos o 
profissional a ficar atualizado sobre as mudan-
ças que ocorrem no setor”, destacou. 

Atendendo este enfoque, Claudio infor-
ma que o presidente do SINTESP, Mar-
cos Antônio de Almeida Ribeiro, contri-
buiu com a palestra sobre “O perfil do 
Técnico de Segurança do Trabalho e o 
Plano Nacional de Segurança e Saúde 
do Trabalho”. A programação contou 
também com a palestra do Técnico de 
Segurança do Trabalho e diretor do SIN-
TESP, Júlio Jordão, que abordou o tema “Nova 
norma sobre trabalho em altura e os impactos 
no dia a dia do SESMT”. Ao final das apre-
sentações foi proporcionado um debate com 
o público presente.

Claudio informou que a Regional de Presi-
dente Prudente pretende realizar cursos de 
capacitação ao longo do ano, focando, prin-
cipalmente, atender a deficiência técnica-in-
formativa do profissional da região. “Por isso, 

o peso do SINTESP como nosso apoiador é 
muito grande nestes eventos”, declarou. 

Prezando pelo intuito social da iniciativa, os 
participantes contribuíram com a doação de 
alimentos não perecíveis. “Foram arrecadados 
quase 400 quilos de alimentos que serão doa-
dos para entidades beneficentes de Presiden-
te Prudente”, informou Claudio. 

presidente prudente sediou 5º encontro dos 
Técnicos de Segurança do Trabalho

Tadeu, Marcos 
e Claudio, 
representaram 
o SINTESP na 
mesa de abertura 
desta 5ª edição 
do encontro, que 
reuniu cerca de 
200 profissionais 
de Presidente 
Prudente e região
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E 
m todas as profissões 
quando chega a hora 
de estrear no primeiro 

emprego a história é a mes-
ma: “estudei, me formei, mas, estou insegu-
ro para atuar”. Nisso tudo sempre há uma 
boa dose de excesso de auto–cobrança. Ora, 
se fiz um bom curso e um bom estágio é ló-
gico que até terei problemas, mas, só até me 
adequar à realidade da empresa, nessa si-
tuação o mais importante é fazer uma coisa 

de cada vez e não querer abraçar o mundo 
com as pernas.

É importante lembrar que o profissional em 
Segurança do Trabalho tem que se apoiar 
nas normas e leis e, fazendo assim, sempre 
terá mais chances de acertos. O profissio-
nal que “acha” alguma coisa na área de 
Segurança do Trabalho está redondamente 
enganado e mais próximo do insucesso!  
Nossa atuação profissional é cercada por le-

gislação e devemos 
nos apoiar nessas leis 
fazendo com que as 
e m p r e s a s 
e empre-
gados as 
cumpram, 
assim, dimi-
nuiremos as 
chances de 
erros. 

Nestor Waldhelm Neto
Técnico em Segurança do Trabalho 

 N° 3023 e criador do site/blog 

Segurança do Trabalho NwN

nestor@segurancadotrabalhonwn.com

 nestorwneto@gmail.com

www.segurancadotrabalhonwn.com

Conheça a sua empresa: 
Ande em todos os setores da 
empresa, conheça os superio-
res de cada setor. Faça ami-
zade com todos os trabalha-
dores que puder. Técnico em 
Segurança do Trabalho tem 
que saber se relacionar para 
poder contar com opiniões e 
conselhos de todos.

Grau de Risco: É importan-
te conhecer o Grau de Risco 
principal e os secundários da 
empresa, isso ajuda na hora 
de tomar decisões.

Funcionários: Descubra se 
todos atuam internamente 
ou se também tem externos. 
Em caso de externos é prová-

vel que o risco da profissão deles seja 
diferente dos internos, se tiver não se 
esqueça de colocar isso no PPRA.

Faça-se conhecer: É importante que 
todos saibam quem é o novo TST da 
empresa, para isso até e-mails e comu-
nicados internos na empresa servem.

CIPA: Procure contato imediato com 
os cipeiros se a empresa tiver. A CIPA é 
um aliado muito importante em favor 
do sucesso da gestão de segurança do 
trabalho na empresa. Por isso, procure 
conversar muito com eles e avalie cada 
proposta ou sugestão que fizerem. 

Muita gente reclama que a CIPA não 
faz nada, mas são poucos os Técnicos 
de Segurança do Trabalho que dão va-
lor e ouvido para suas CIPAs. Lembre-
se: sua CIPA só vai funcionar se você a 
valorizar, os cipeiros querem ao menos 
serem ouvidos. Ouça-os então e dê 
confiança. Depois colherá os frutos!

Documentação: Procure saber se os 
programas da empresa estão em dia: 
PPRA, PCMSO, etc. No geral o PPRA 
merece atenção especial, pois no caso 
de fiscalização normalmente é o pri-
meiro documento solicitado. 

Veja se o PPRA atual da empresa aten-
de a realidade atual da mesma. Veja 
também se o cronograma de ações 
está sendo cumprido, se não estiver 
coloque isso como prioridade. Um cro-
nograma de ações que não é cumprido 
é como se nem tivesse um PPRA.

EPIs: Verifique se os EPIs da empresa 
atendem as normas e a realidade do 
risco da empresa e se estão em ordem. 

Chão de fábrica: Ande muito, fale 
com todos que conseguir, e, principal-
mente, nos primeiros dias, escute mui-
to e fale pouco. Jamais seja arrogante, 
não se ache o “sabe tudo”. Respeite 
a hierarquia da empresa. Seja humilde 
sem deixar que te façam de cavalo. O 
equilíbrio é a chave do sucesso, princi-
palmente, nos primeiros dias. 

Flexibilidade: Seja flexível sem per-
der o foco prevencionista, encare os 
problemas e não se faça de vítima. O 
que for de sua alçada dê o seu sangue, 
mas resolva! 

Esqueça o seu anterior: Não culpe 
ninguém pelos problemas que encon-
trar na empresa. Lembre-se de que 
se não houvesse problemas não pre-
cisariam de você. Somos contratados 
exatamente para isso, “encontrar solu-
ções para os problemas”. É como diz 
o Darcy, do blog Tem Segurança, não 
seja um estorvo!

Seja verdadeiro: Se perguntarem 
algo que você não saiba, peça um 
tempo para pesquisar e responda 
assim que tiver certeza, e de prefe-
rência, sempre responda com emba-
samento legal sobre o assunto.

Não seja o Motoboy da empresa: 
Você tem uma carga horária definida 
por lei para cumprir, veja na NR 4 no 
item 4.8. Veja sobre o desvio de fun-
ção na NR 4, item 4.19. Explique isso 
aos seus gerentes, caso necessário, e 
faça cumprir a lei!

Sindicato da categoria: Procure 
estar sempre em sintonia com seu 
sindicato (Sindicato dos Técnicos de 
Segurança do Trabalho) no seu estado, 
compareça à sede da categoria, fale 
com diretores e responsáveis diretos, 

tirem dúvidas, pois, com certeza, eles 
poderão lhe ajudar com orientações 
técnicas e precisas. 

Documente suas ações: Se tem uma 
coisa que estou aprendendo “a duras 
penas” é o valor dos e-mails na orga-
nização do meu trabalho na empresa. 
Tudo o que for fazer de importante, 
documente. Por exemplo, “Fulano li-
berou a compra de tal equipamento, 
mas só fez isso verbalmente”, “você 
combinou o preço da compra de um 
equipamento, só verbalmente”, não 
faça isso! Solicite e-mails para que, 
posteriormente, caso seja necessário, 
tenha como provar que tinha autoriza-
ção para fazer, ou que tinha autoriza-
ção para comprar, etc.

Estude sempre: Não tenha preguiça 
de estudar, seja interessado por assun-
tos da profissão. Seminários, palestras, 
SIPATs, sites, comunidades virtuais, 
tudo isso vale para o aprendizado. 

Quem não busca conhecimento não se 
aperfeiçoa, e fica sendo apenas mais 
um no mercado de trabalho.

Quando for pesquisar na net procure 
as referências das leis e as confira, 
quanto mais entender de leis melhor 
será para você e sua empresa.

O sucesso espera por nós, e depende 
de nós!  

Dicas para Técnicos em Segurança 
    do Trabalho recém-formados
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A 
história da Fenatest – Federação 
Nacional dos Técnicos de Segu-
rança do Trabalho, criada em maio 

de 1992, nasceu da necessidade da exis-
tência de uma entidade que alinhasse suas 
ações junto aos sindicatos estaduais da 
categoria visando a consolidação do pa-
pel do profissional Técnico de Segurança 
do Trabalho. Os anos se passaram, muitas 
mudanças ocorreram no setor de Seguran-
ça e Saúde do Trabalho no Brasil, alguns 
sindicatos destacaram-se individualmente 
buscando ajudar da melhor forma possí-
vel a categoria, mas a Federação no so-
mar das iniciativas, registrou um progresso 
ímpio o que a levou à estagnação quase 
que completa e pouca representatividade 
junto a categoria nos dias de hoje. Para 
mudar esse quadro e fazer jus a missão 
e os valores da Fenatest, está começando 
uma nova fase na entidade tendo como 
presidente Armando Henrique, ex-pre-
sidente do SINTESP e que atuou muitos 
anos no Conselho de Presidentes da Fena-
test – o maior fórum dentro da Federação. 
Ele assumiu o cargo, após um processo de 
transposição, prevista dentro do estatuto 
da Fenatest e com aprovação unânime 
de todos os sindicatos associados, sob a 
condição de desenvolver uma gestão que 
renda frutos positivos para a categoria em 
todo o país, como a valorização do papel 
do técnico sob o ponto de vista da sua im-
portância social e, principalmente, a con-
quista do Conselho de Classe.

Em entrevista ao Jornal Primeiro Passo, Ar-
mando, que acompanha a história da Fe-
natest desde o princípio e, que, nos últimos 
anos, ocupava o cargo de vice-presidente, 
contou que a criação dos sindicatos da ca-
tegoria, entre os quais os dos estados do 
Ceará e de São Paulo, considerados alguns 
dos mais antigos, sentiram a necessidade de 
ter uma federação correspondente da cate-
goria em nível nacional e com a evolução 
das negociações a federação foi criada. Se-

gundo Armando, a oficialização ocorreu du-
rante um fórum realizado no Espírito Santo, 
mas sua história já começou com algumas 
incongruências, pois estava tudo articulado 
para que o primeiro presidente da federação 
fosse o Wilson Lourenço, que na ocasião era 
o presidente do SINTESP, e durante o pro-
cesso de discussão nesse fórum, o José Au-
gusto, que fazia parte da diretoria, acabou 
revertendo a situação e tornou-se o primei-
ro presidente. “Deste modo, a entidade já 
nasceu dentro de um espírito conflitante, 
por muitos não concordarem com essa po-
sição, porém, não houve naquele momento 
uma articulação adequada que resolvesse 
as diferenças e, essa situação, ao invés de 
ser diluída ao longo do tempo, acabou se 
expandindo e 10 anos depois da criação da 
federação o conflito atingiu um patamar 
de insatisfação tão grande que levou os 
representantes dos sindicados insatisfeitos 
para uma mobilização com a proposta de 
criar uma nova federação, uma vez que foi 
considerada inviável uma composição por 
dentro da Fenatest visando essa mudança”, 
destaca Armando. E assim, as articulações 
para a criação da Feitest, que foi a federa-
ção proposta na ocasião, amadureceram, 
avançaram e chegaram num estágio quase 
que finalista, mas Armando diz que se che-
gou numa conclusão de que não era esse o 
caminho. “Nesse momento decidi entrar no 
circuito porque sempre entendi que não te-
mos espaço para duas federações de Técnico 
de Segurança do Trabalho no país. Se com 
uma já temos muitas restrições imaginem 
com duas, se confrontando constantemen-
te? Sempre considerei que esse cenário se-
ria um desserviço, mas como envolve uma 
questão mais política do que qualquer outra 
coisa, os diálogos sempre apontavam a in-
tenção de que se criasse uma segunda fede-
ração, mas com a possibilidade de que mais 
à frente haveria uma fusão entre as duas 
construindo, dessa forma, uma só. E nesse 
sentido enxerguei que era válida a propos-
ta”, apontou Armando.

O processo todo foi muito conflituoso e 
Armando cita que prevendo os desgastes 
e os aspectos negativos que atingiriam 
a categoria em geral, na busca de uma 
fusão entre as duas entidades, o grupo 
envolvido recuou, isto é, deixou de dar 
continuidade à Feitest e voltou-se a ten-
tativa de composição por dentro da Fena-

Es
pe

ci
al nova direção, novos rumos.

Fenatest retoma ações em prol do Técnico de 
Segurança do Trabalho em nível nacional

Armando Henrique assumiu a presidência 
da Fenatest com o compromisso de 
desenvolver uma gestão que valorize o papel 
do técnico e conquiste benefícios em nível 
nacional. Ao centro, reunião para a transição 
administrativa com o contador da entidade. 
E durante a formalização da transposição, 
Elias, que passou para o cargo de vice-
presidente, cumprimentou Armando
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test. “Devido a isso, as animosidades só 
aumentaram e houve muitos conflitos que 
foram levados até para o lado pessoal, por 
exemplo. Desse modo, tivemos um gran-
de prejuízo ao longo desse tempo com a 
entidade parada, engessada, inoperante e 
com as demandas aumentando cada vez 
mais. Inclusive, muitos profissionais da 
área de SST questionavam que havia cres-
cido o prestígio da categoria dos Técnicos 
de Segurança do Trabalho e por que a 
mesma ainda estava nessa situação confli-
tante? Expresso que cresceu sim, mas por 
valores individuais, pois temos sindicatos, 
como o SINTESP em São Paulo; o Sintes-
par, no Paraná; o Sintesc em Santa Catari-
na; o Sintesb, na Bahia; entre outros, que 
fizeram muita diferença, bem como profis-
sionais que individualmente contribuíram 
para a valorização da categoria. Entretan-
to, se tivéssemos um sistema federativo 
que funcionasse estaríamos num patamar 
muito melhor. Essa sempre foi a linha de 
pensamento do SINTESP e na tentativa de-
sesperadora de querer contribuir para que 
a federação pudesse ter um novo rumo, 
na gestão passada indicaram meu nome 
e aceitei ser vice-presidente da Fenatest, 
por meio de um processo de negociação 
no qual foi proposto na ocasião, que di-
vidiríamos a indicação de cargos, só que, 
infelizmente, assumi a vice-presidência, 
mas não tive condição sequer de indicar 
um cargo dos titulares, só indiquei os su-
plentes, e mais do que isso, durante esses 
dois anos que estive como vice-presidente 
fiquei absolutamente isolado e isso gerou 
um descontentamento tal, que de cinco 
sindicatos que não concordavam com o 
estado em que estavam as coisas passa-
ram para 13 sindicatos”, relata Armando. 

mudanças em 
prol da categoria
Diante disso, surgiu a iniciativa de criar 
o Fórum Nacional dos Técnicos de Segu-
rança do Trabalho, não para fazer enfren-
tamento com a federação, mas, sim, para 
conseguir ter uma frente de trabalho com 
os sindicatos que queriam e querem uma 
mudança positiva. “O fórum foi criado 
com o objetivo de desenvolver ações proa-
tivas, para gerir questões que resolvam os 
problemas que estão há muito tempo pa-
rados, como é o caso do registro na cartei-
ra profissional do TST, que nós perdemos 

no Ministério do Trabalho, bem como as 
questões do Conselho de Classe, das con-
venções coletivas, da valorização profissio-
nal, de melhorias da condição da formação 
e qualificação profissional, das relações 
institucionais com o governo e com a so-
ciedade organizada, entre outras, uma vez 
que tudo isso está represado no momento 
e a participação da federação é muito inex-
pressiva”, menciona Armando. 

Existe, sem dúvida, um entendimento em 
nível nacional de que essas questões são 
de suma importância e como a federação, 
por sua vez, se mostrou muito ausente 
nesses debates, os 13 sindicatos votaram 
para que Armando fosse o coordenador do 
Fórum, mas a situação ficou tão insusten-
tável que não havia muito a fazer, então,  
os 13 sindicatos insatisfeitos decidiram 
por uma linha que levaria todos a se des-
filiarem de forma gradual da Fenatest. Ar-
mando informa que na eminência de que 
essa resolução seria um grande trauma e 
resultaria em uma Fenatest fantasma, sem 
recursos, e que levariam as duas entida-
des a se degladiarem entre si para ocupar 

espaço e o que seria muito ruim para 
ambas as partes, a alternativa enxergada, 
por consenso entre todos os presidentes 
dos sindicatos, é que o presidente atual 
da Fenatest, Elias Bernardino, se afastasse 
e, nesse caso haviam duas alternativas: ou 
ele se licenciava do cargo ou fazia a trans-
posição de cargo, que o estatuto previa e 
foi essa a decisão final e, assim, Armando 
assumiu a presidência e Elias a vice-pre-
sidência. “Esse momento de transposição 
foi feita por meio de votos e todos foram a 
favor”, destaca Armando.

Agora, os planos da entidade sob a nova 
direção, de acordo com Armando, é elimi-
nar pouco a pouco a divisão que ainda 
existe dentro da Fenatest e alimentar uma 
gestão que atue efetivamente para resol-
ver os problemas e trazer soluções em prol 
da categoria ao longo do tempo. Armando 
cita que daqui para frente sua proposta é 
de reconstruir a história da Fenatest sem 
nenhum ressentimento e, sim de pensar 
positivo e produzir, pois o processo de 
transposição foi realizado com algumas 
distorções como que ele estivesse queren-
do assumir a presidência a qualquer custo. 
“Eu nunca tive a vaidade por cargos ou 

As ações de Armando Henrique à 
frente da Fenatest já estão surtindo 
efeitos positivos. Em agosto, o Sintest-
AM, de Manaus, e o SINTESP, em São 
Paulo, assinaram a carta de refiliação à 
Federação e confirmaram seus apoios 
às novas propostas de trabalhos

Desde que assumiu a presidência da 
Fenatest, Armando Henrique tem 
participado de vários eventos com o 
objetivo de apresentar os planos de ação 
da entidade, como foi na reunião com o 
Grupo GHEST, na capital paulista; e no 3º 
Encontro Estadual de Cipa e SESMT do 
Setor Químico, na Praia Grande
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coisas do gênero, o que acontece é que eu 
sou de fazer as coisas acontecerem e por 
isso sempre sou cotado pelos meus com-
panheiros, pois quem faz sempre apa-
rece por ordem natural da vida. Sendo 
assim, a minha ascensão na Fenatest foi 
por circunstância das minhas ações. Por 
isso, hoje, considero que a presidência 
foi uma conquista minha e das pesso-
as que me conhecem e apoiam minhas 
ações”, afirma. 

Armando informa que entre alguns dos 
representantes da Fenatest havia um con-
dicionamento de que ele só assumiria a 
presidência se tivesse vinculado ao com-
promisso de refiliação imediata ao SINTESP. 
“E eu sempre disse que não sou dono do 
SINTESP e não tenho poder de mandar na 
minha diretoria e muito menos na catego-

ria em São Paulo, mas tenho a consciência 
tranquila de que gozo de uma credibilidade 
no meu Estado, então fiz um pacto que é 
o seguinte: se eu não conseguisse fazer o 
meu sindicato voltar à federação até o mês 
de outubro eu renunciaria, nada mais que 
isso, diferentemente do que foi colocado 
que eu assumi o compromisso do SINTESP 
voltar, bem como do Ceará voltar, e não é 
verdade, já que não tenho nem força nem 
moral para fazer esse tipo de coisa e, curio-
samente, meus companheiros, como me 
conhecem muito bem, até sem fazer uma 
campanha muito direta já me ajudaram de 
forma positiva. Um exemplo é que São Paulo 
já voltou para a Fenatest, cuja diretoria em 

assembleia geral aprovou por unanimidade 
o retorno, ou seja, esse resultado é muito 
importante para mim, demonstra claramen-

te que o meu Estado reconhece mi-
nha competência e acredita que eu 
faça uma boa gestão baseado na 
minha experiência passada”, avalia 
Armando. Ele conta ainda que com 
Manaus não foi diferente. “Foi uma 
posição muito bonita do presidente 
do sindicato, o Aldemir, com o seu 
vice, o Tavares, e toda a sua dire-
toria, que, em assembleia, também 
aprovaram por unanimidade a refi-
liação à Fenatest”, informa. Atual-
mente Armando está em processo 
de convencimento para o retorno 
do Ceará. 

Ao assumir a presidência, Ar-
mando informa que a primeira 

coisa que mudou é que a Federação tem 
que ser vista como uma instituição política 
e de gestão, para isso está em andamento 
a atualização da parte jurídica e que en-
volvem acertos de questões junto à Previ-
dência Social, à Receita Federal e à Prefei-
tura de São Paulo. Outra mudança é que a 
sede operacional da Fenatest agora está 
em São Paulo, na Rua 24 de Maio, 104, 
1º andar. E está em estudo a formação da 
sede jurídica em Brasília. “Há muito tempo 
que a Fenatest tem um imóvel no Rio de 
Janeiro, onde era o endereço da sede, mas 
nunca foi utilizado, então vou propor que 
esse imóvel seja vendido para conseguir-
mos formar uma sede jurídica em Brasília 
porque é de lá que saem as decisões polí-
ticas em nível nacional e, por consequên-
cia, onde está o termômetro das ações em 
caráter jurídico”, argumenta Armando.

planos de trabalho
Armando salienta também que no mo-
mento está sendo construido o plano de 
trabalho da entidade para que o processo 
de mudança se dê de forma participativa e 
com todos os Estados. Um dos resultados 
positivos já alcançados com esse trabalho 
é que a Fenatest já teve uma audiência 
com o Ministro do Trabalho, Brizola Neto, 
e que foi muito positiva. “O ministro foi 
muito receptivo, nos ouviu atentamente, 
se inteirou da nossa situação e se pron-
tificou a auxiliar no que for necessário, 
principalmente, em relação a aprovação 
do nosso Conselho de Classe, que é, sem 
dúvida, uma das minhas bandeiras à fren-
te da Fenatest e que vou lutar arduamente 
para ajudar minha categoria nessa con-
quista”, observa.

Outro ponto positivo para Armando nes-
te momento é a volta do SINTESP à Fe-
natest. “Isso significa muito e, primeiro 
quero parabenizar o companheiro Marcos 
e toda a diretoria pela coragem de terem 
se desfiliado da Fenatest. Foi uma atitude 
que impactou muito para todos nós, pois o 
SINTESP é somente um voto em nível na-
cional, mas representa 70% da receita da 
Fenatest e sua desfiliação representou um 
peso muito forte para a entidade. E, em 
segundo, quero cumprimentar o Marcos e 
toda sua diretoria pela coerência que mos-
traram ao refiliarem-se, uma vez que não 
foi por caráter ideológico e nem por inte-

As mudanças 
que estão 

sendo efetuadas 
envolvem ações 

para que a 
Fenatest seja 

vista como uma 
instituição política 

e de gestão

Reunião da transposição, em Brasília, DF, 
cuja decisão de passar a presidência para 
Armando Henrique foi aprovada com 
unanimidade por todos os sindicatos 
associados à Federação. A proposta 
da nova gestão é reconstruir a história 
da Fenatest, com ações proativas e 
contando com o apoio integral de todos 
os sindicatos filiados

Durante reunião realizada em Manaus, 
pelo Sintest-AM, todos os componentes da 
diretoria aprovaram a refiliação da entidade 
à Fenatest somando, dessa forma, um 
importante apoio ao novo presidente
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resse pessoal e, sim, pela proposta que a 
Fenatest apresenta de retomar as ações 
de forma efetiva em prol da categoria. 

Marcos, presidente do SINTESP, por sua 
vez, comenta que o mal gerenciamento da 
direção da Fenatest foi a principal causa 
da desfiliação do SINTESP e que, inclusive, 
levou o sindicato a fazer um desagravo, 
pois um dos maiores sindicatos da cate-
goria e que, principalmente, mantém a 
federação, não tinha nenhum apoio da 
mesma. “Nem quando a nova diretoria 
do SINTESP assumiu, no início da minha 
gestão, recebemos sequer uma carta de 
cumprimentos da federação. O histórico 
de pouco caso e falta de atenção para 
as nossas demandas gerou uma gran-

de insatisfação e nos obrigou a tomar 
uma medida drástica, pois o que mais 
queremos é que nossa casa seja ouvida 
e respeitada, mesmo que nosso voto re-
presente só um e não seja tão ou mais 
importante que dos outros sindicatos, 
mas porque estamos sediados num local 
privilegiado e muito importante para a 
federação em nível nacional”, salienta 
Marcos. 

Segundo ele, a decisão de desfiliação foi 
tomada em consenso com toda a direto-
ria. E, através disso, junto com outros sin-
dicatos insatisfeitos, voltaram a atenção 
para o Fórum Nacional e para ajudar a 
construir uma nova história. “Iniciamos a 
construção de uma proposta de trabalho 
para o Fórum, nos reunimos várias vezes, 
a primeira na Bahia, onde foi oficializa-
da a criação do Fórum, depois em Praia 
Grande, e em Curitiba, durante a Preven-
sul, todas muito produtivas, com várias 
deliberações, entre as quais culminou 
com a decisão de que o Armando seria 
indicado para assumir a presidência da 
Fenatest, uma vez que não cabia a exis-
tência de duas entidades concorrentes e 
pelo volume de demandas que precisam 
ser trabalhadas. Armando, então, assumiu 
a presidência com a condição de fazer 
com que os sindicatos desfiliados retor-
nassem à Federação e o SINTESP, diante 
da posição de que a categoria precisa se 
unir, decidiu voltar, mas com a condição 
de que haja um trabalho proativo e com 

a nossa participação efetiva. Queremos 
trabalhar, sermos respeitados pela nossa 
representatividade no setor e, sobretudo, 
queremos resultados”, afirma Marcos.

Marcos destaca também que a repercus-
são da volta do SINTESP à Fenatest foi 
muito positiva tanto em nível de governo 
quanto do setor, em razão pela união que 
promove em prol da categoria. “A catego-
ria tem anseios, que, nós, como represen-
tantes, temos que atuar para atender da 
melhor forma possível e tenho certeza de 
que com essa nova gestão o SINTESP tem 
muito a contribuir com a Fenatest”. Prova 
disso, segundo Marcos, é que hoje os 26 
Estados associados à Fenatest estão em 
sintonia, e qualquer fato que surgir con-
tra a categoria, a atuação será imediata. 
“Isso mostra que agora, com a presidên-
cia do Armando, já temos ganhos a serem 
apontados e que nos motivam para avan-
çarmos em nossas propostas, como é o 
caso da questão do Conselho de Classe”, 
comenta.

Para exemplificar algumas das ações de-
senvolvidas, Armando cita que em outubro, 
durante a XIX Fisp – Feira Internacional de 
Segurança e Proteção, será promovido o 
VII Enatec – Encontro Nacional dos Técni-
cos de Segurança do Trabalho, caracteriza-
do como a primeira ação conjunta na qual 
serão mostrados os objetivos e propostas 
para fazer a Fenatest evoluir. “O Enatec é 
um evento tradicional, em caráter nacio-
nal da entidade, e vamos trabalhar para 
fazer também um excelente evento, visan-
do que os trabalhos tenham continuidade 
e que os temas tratados neste Enatec se-
jam colocados em prática de forma efe-
tiva, com ações de desdobramento que 
atinjam todo o país. Nosso objetivo é no 
próximo evento que houver seja para uma 
prestação de contas, pois é uma forma de 
mostrar nosso compromisso com a nossa 
categoria e com o setor de Segurança e 
Saúde do Trabalho em geral”, conclui Ar-
mando.

O VII Enatec acontece nos dias 3, 4 e 5 
de outubro, no Centro de Exposições Imi-
grantes, em São Paulo, SP. As inscrições 
são gratuitas e os interessados podem 
confirmar presença através do e-mail fe-
natest@fenatest.org.br.  

Durante o VII 
Enatec, dias 3, 
4 e 5 outubro, 
em São Paulo, 

a Fenatest 
apresentará  

os objetivos e 
propostas para 
fazer a entidade 

evoluir

No momento está sendo construído o 
plano de trabalho da Fenatest para que 
o processo de mudanças se dê de forma 
positiva. As propostas já estão sendo 
disseminadas em nível nacional em 
eventos importantes na área de SST, como 
aconteceu no Rio de Janeiro, no encontro 
da UGT, e em Cuiabá, durante encontro 
com dirigentes sindicais e curso sobre PPRA
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A Câmara Ambiental do 
Setor de Mineração 

realizará eleição para escolha 
do seu novo presidente para 
o mandato 2012-2014, em 
respeito ao disposto no Regi-
mento das Câmaras Ambien-
tais do Estado de São Paulo.

A votação acontecerá na próxima reunião 
plenária da Câmara que se realizará em 
27/09, às 9 horas, na sede da FIESP, à Av. 
Paulista, nº 1313, 1º andar, sala 1150. Os 
candidatos se apresentarão na ocasião e 
os membros efetivos que deverão votar 
são representantes de entidades como 
Sindareia, Sindipedras, Comin, Amavale, 
entre outras.

As Câmaras Ambientais são fóruns cole-
giados da Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente, constituídos no âmbito da Ce-
tesb, de caráter consultivo e têm como 
meta promover a melhoria da qualidade 

ambiental, por meio da interação entre o 
poder público e os setores produtivos e 
de infraestrutura do Estado de São Paulo.

Compostas por dez membros do setor 
produtivo e seis membros do sistema 
ambiental, as Câmaras Ambientais do Es-
tado de São Paulo têm cada uma, o seu 
presidente, cargo este sempre ocupado 
por um membro efetivo, representante 
do setor produtivo, durante um mandato 
de dois anos, podendo ser reeleito uma 
única vez por igual período consecutivo 
de dois anos. Isto está determinado no 
Regimento Interno das Câmaras cujo 
cumprimento é observado pela Diretoria 
da Cetesb.

Nesse sentido, a maioria das 16 Câmaras 
Ambientais em atividade deverá convocar 
suas eleições nos próximos meses, dentro 
de um processo participativo que garanta a 
representatividade dos setores envolvidos 
e a transparência na atuação das mesmas.

São elas: Câmara ambiental da indús tria da 
construção; Câmara ambiental da indústria 
de couros, peles, assemelhados e calçados 
Câmara ambiental da indústria de 
produtos de minerais não metálicos; 
Câma ra ambiental da indústria têxtil; 
Câmara ambiental do comércio de de-
rivados de petróleo; Câmara ambiental 
do setor da indústria cítrica; Câmara 
ambiental do setor de abate, frigorí-
fico e graxaria; Câmara ambiental do 
setor de energia; Câmara ambiental 
do setor de mineração; Câmara am-
biental do setor metalúrgico, mecâ-
nico e siderúrgico; Câmara ambiental 
do setor de processamento de chum-
bo; Câmara ambiental do setor de 
refrigeração, ar condicionado, aque-
cimento e ventilação; Câmara am-
biental do setor de resíduos; Câmara 
ambiental do setor de saneamento; 
Câmara ambiental do setor de suino-
cultura; Câmara ambiental do setor 
sucroalcooleiro.  

câmara ambiental da mineração  
   convoca eleições para presidente
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N os dias 24 e 25 de agosto de 2012, 
o auditório da colônia de férias da 
Fecomerciários, na cidade de Praia 

Grande, SP, recebeu mais de 500 pessoas que 
participaram do 3º Encontro Estadual de CIPA 
e SESMT do Setor Químico. Entre os presentes 
estavam dirigentes sindicais, membros da Cipa 
e SESMT, além de representantes do governo e 
empresas de todas as regiões do Estado. Partici-
param também Sérgio Luiz Leite, presidente da 
Fequimfar - Federação dos Trabalhadores nas In-
dústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado de 
São Paulo; Danilo Pereira da Silva, presidente da 
Força Sindical SP; Carlos Andreu Ortiz, secretário 
estadual do Emprego e Relações do Trabalho, e 
José Roberto Melo, superintendente regional do 
Trabalho de São Paulo, além de representantes 
do Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério 
da Saúde e do Ministério Público do Trabalho. 

O ponto alto do encontro foi a divulgação do 
documento “Manifestação pela Vida”, o qual 
aponta questões imprescindíveis para a segu-
rança e saúde dos trabalhadores, alertando as 
autoridades e a sociedade sobre as condições 

existentes nos ambientes de trabalho e pela 
estruturação e fortalecimento do Ministério 
do Trabalho e Emprego. Além disso, o docu-
mento clama pela mobilização social frente 
à prevenção de acidentes e mortes, e aos ris-
cos a que estão expostos os trabalhadores 
brasileiros, junto ao desmonte progressivo da 
estrutura organizacional e de fiscalização e 
serviços, na área de Segurança e Saúde do Tra-
balhador, do Ministério do Trabalho e Emprego. 
 
Esta é a terceira edição do evento, que é pro-
movido e organizado pela Fequimfar e, segundo 
informações da entidade, durante dois dias, o 
encontro contou com palestras que discutiram 
políticas e medidas essenciais de saúde e segu-
rança no ambiente de trabalho, além de alter-
nativas para reestruturação e fortalecimento do 
Ministério do Trabalho e Emprego. Os principais 
temas abordados foram: “O meio ambiente do 
trabalho e a responsabilidade civil”, “Doenças 
relacionadas ao trabalho / Nexo Técnico Epide-
miológico – NTEP”, “O avanço tecnológico da 
Nanotecnologia e suas consequências”, “Prote-
ção de Máquinas – NR 12”, “A visão do Esta-
do quanto aos acidentes no trabalho, doenças 
profissionais e do trabalho. Como melhorar essa 
situação?”, “A Política Nacional de Segurança e 
Saúde do Trabalhador”.

Sergio Luiz Leite, presidente da Fequimfar, infor-
mou que a cada edição do evento são alcança-
dos avanços nas discussões de temas referentes 
à saúde e segurança no meio ambiente de tra-
balho, além de propostas referentes ao sanea-
mento e um imediato fortalecimento da estru-
tura de serviços e organizacional do Ministério 
do Trabalho e Emprego.

João Donizeti Scaboli, responsável pelo Depar-
tamento de Saúde do Trabalhador da Fequimfar 
e coordenador do evento, por sua vez, ressal-
tou que tradicionalmente, realizado a cada dois 
anos, os encontros sempre possibilitam a troca 
de experiências entre os trabalhadores. “Além 
disso, ajudam na atualização de informações 
sobre as responsabilidades dos cipeiros, fazen-
do com que suas ações reduzam e eliminem os 
agravos à saúde decorrentes do trabalho”.

O presidente do SINTESP, Marcos Antonio Ribei-

ro, parabenizou os organizadores pela realiza-
ção de um evento tão importante para o univer-
so prevencionista. Em seu discurso ele ressaltou 
que encontros como esse são de suma impor-
tância para os profissionais que são responsá-
veis pela vida dos trabalhadores, como são os 
casos dos Técnicos de Segurança do Trabalho e 
os cipeiros. Marcos aproveitou a oportunidade 
para ressaltar a importância da união do SESMT. 
“Considero muito importante estarmos unidos 
na busca de uma melhor qualidade de vida para 
o trabalhador, mas não só o trabalhador em si, 
mas para nós, que atuamos no setor prevencio-
nista também, pois observo que muitas vezes 
os profissionais que compõem o SESMT, como 
são os casos dos TSTs e até mesmo os cipeiros, 
por exemplo, não se consideram trabalhadores, 
ou seja, eles se dedicam ao trabalhador, buscam 
uma melhor qualidade de vida nos ambientes 
de trabalho, mas eles mesmos não se colocam 
nesse cenário”, observa.

Com esta visão, Marcos aconselhou que os 
profissionais do SESMT procurem ocupar 
melhores lugares dentro das empresas. “Um 
profissional atuante sempre é bom para a 
empresa e isso precisa ser valorizado por nós 
mesmos, que representamos o SESMT, e que 
somos um elo importante entre a empresa e 
o trabalhador”, destacou. 

Outra questão importante citada por Marcos 
foi a questão da conquista do Conselho de 
Classe dos Técnicos de Segurança do Traba-
lho. “Só conseguiremos esta conquista com o 
apoio de todos os companheiros aqui presentes, 
seja através de cartas, de palavras, entre outras 
ações, pois o Conselho de Classe não é para o 
TST, mas para o trabalhador em geral, uma vez 
que com a existência do conselho, o técnico irá 
melhorar sua atuação em prol do trabalhador.

Para encerrar suas palavras, Marcos fez refe-
rências ao companheiro Scaboli por sua luta 
constante em prol da segurança e saúde do 
trabalhador e por ser um grande incentivador 
dos Técnicos de Segurança do Trabalho. Em 
nome do SINTESP, Marcos fez uma homena-
gem à Scaboli entregando uma placa pelos 
préstimos ao trabalho prevencionista que de-
senvolve no Brasil.  

manifestação pela vida foi ponto alto do 3º  
encontro estadual de cipa e SeSmT do Setor Químico 

Participaram mais de 
500 pessoas no evento, 
além de autoridades 
e representantes da 
classe trabalhadora. O 
presidente do SINTESP, 
Marcos, aproveitou 
a oportunidade 
para homenagear o 
companheiro Scaboli 
pelos préstimos ao 
trabalho prevencionista
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F oi realizada, no dia 15 de agosto de 
2012, na sede da Força Sindical, em 
São Paulo, reunião com o diretor téc-

nico Executivo da Fundacentro, Domingos 
Lino, que assumiu recentemente a diretoria 
da entidade. Domingos Lino fez o convite 
com o objetivo de dialogar com os trabalha-
dores sobre as atividades da Instituição.

Além disso, a reunião foi uma oportunidade 
para que os profissionais também pudessem 
levantar os principais temas prevencionistas a 
serem abordados pela Fundacentro nos pró-
ximos anos.  

Rogério de Jesus, da Secretaria de Nacional 
de Saúde e Segurança da Força Sindical, 
informou que Domingos Lino apresentou 
sua proposta de trabalho e está se reunin-
do com representantes de todas as centrais 
sindicais visando uma aproximação com os 
representantes dos trabalhadores no sen-
tido de dar um rumo mais proativo para a 
entidade.

“A intenção 
do diretor 
é retomar a 
atuação da 
Fundacentro 
como ins-
tituição de 
pesquisa e 
capacitação, 
através de 
sua reestru-
turação. Para 
nós, isso é 
muito positi-
vo, pois des-
sa forma a 
Fundacentro 
cumprirá com seu papel desde o início. E, 
neste momento, em que estamos com o 
desenvolvimento da PNSST, essa atuação é 
muito bem-vinda”, declarou Rogério.

Representando os Técnicos de Segu-
rança do Trabalho, estavam Armando 

Henrique, presidente da Fenatest, e o 
diretor do SINTESP, Sebastião Ferreira 
da Silva. Na ocasião, os diretores do 
Sintest/AM – Sindicato dos Técnicos de 
Segurança no Trabalho do Amazonas, 
que estavam em São Paulo, também 
participaram do encontro.  

novo diretor técnico da Fundacentro reúne-se 
  com representantes do setor prevencionista
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Domingos Lino fez a reunião para apresentar a proposta de 
trabalho da Fundacentro daqui em diante
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A palestra “Quando e como o Técni-
co de Segurança do Trabalho pode 
elaborar o AVCB” foi o tema do 

18º Sábado de Capacitação Permanente, 
promovido dia 28 de julho de 2012, na sede 
do SINTESP. Com esta abordagem, o obje-
tivo foi mostrar os meios legais, formas de 
preenchimento e as documentações neces-
sárias para a elaboração do AVCB. Esta edi-
ção do Sábado de Capacitação contou com 
cerca de 70 participantes, entre Técnicos de 
Segurança do Trabalho, estudantes, bom-
beiros civis e militares e outros profissionais 
que atuam na área prevencionista.

O palestrante convidado foi o diretor do 
SINTESP, Wagner De Paula, Técnico de Segu-
rança do Trabalho, pós-graduado em Enge-
nharia Ambiental, especialista em Prevenção 
e Combate a Incêndio em Explosivos – EB, 
membro da Comissão de Estudos de Brigada 
de Incêndio - CB 24/ABNT, membro da Co-
missão de Estudos de Plano de Emergência 

- CB 24/ABNT, professor nos 
Cursos de Formação de 
Bombeiro Civil e Cursos 
de Formação em Segu-
rança do Trabalho nas 
disciplinas de Prevenção 
e Combate a Incêndio e 
de Sinistro. Segundo De 
Paula, o AVCB - Auto de Vis-
toria do Corpo de Bombeiros, é 
um documento emitido pelo Corpo 
de Bombeiros que visa a renovação 
de seguro de incêndios e é obriga-
tório para todas as empresas. 

O especialista observa que a elaboração do 
AVCB, por parte dos profissionais que atu-
am na área de Segurança do Trabalho, ainda 
é um tema desconhecido, principalmente, 
para os Técnicos de Segurança do Trabalho, 
que também podem trabalhar no desenvol-
vimento dessa atividade, a exemplo do que 
já faz em termos de PPRA, curso da Cipa, 

entre outros. “Fazer a renova-
ção do AVCB também é uma 
atividade que pode ser exercida 
pelo TST e a maioria não sabe 
disso”, afirma De Paula.

Segundo ele, além de orientar 
sobre quais são as principais 
Instruções Técnicas e como as-
sociá-las para a elaboração do 
AVCB, a palestra também mos-
trou quais sãos as documenta-

ções que têm que ser preenchidas, 
o local onde deve ser dada a en-
trada na documentação, quais são 
as taxas para emissão do docu-
mento, entre outras orientações. 

Para ele, a apresentação do tema 
foi um sucesso e as pessoas gos-
taram bastante da palestra. De 
Paula explica que como se trata 
de uma palestra, nesta abor-
dagem o TST apenas toma co-
nhecimento do que é o AVCB, 
mas ainda não está apto para 
desenvolvê-lo, pois para isso 
é necessário passar por um 

curso com uma carga horária de, 
aproximadamente, 20 horas. “O 
curso tem certas especificações 
descritas no Decreto Estadual 
56819 e nas Instruções Téc-
nicas do Corpo de Bombeiros, 

que na palestra não 
dá para abordar, pois 
o conteúdo é muito ex-
tenso e específico”, in-
forma. Portanto, diante 
disso, De Paula comen-
ta que o SINTESP está 

estudando uma forma de vir a promover um 
curso chamado “Projeto Técnico Simplifi-
cado - PTS”, para suprir essa demanda no 
mercado de trabalho. “Para ser feito o PTS, 
os profissionais precisam ter conhecimento 
das ITs – Instruções Técnicas, do Corpo de 
Bombeiros, por exemplo, e esta é uma das 
abordagens que o curso sobre AVCB abran-
ge”, informa De Paula.

De Paula confirma que o grande diferencial 
que este curso oferece é que a elaboração 
do AVCB se apresenta como uma nova área 
para o Técnico de Segurança do Trabalho 
atuar. “Tem campo para atuar, mas falta 
profissional capacitado. Então, para nós do 
SINTESP, a palestra foi uma oportunidade 
para mostrar ao profissional que ele tem ou-
tros caminhos viáveis para desenvolvimento 
das suas atividades na área de Segurança e 
Saúde do Trabalho e, sem dúvida, o profis-
sional capacitado ganha mais destaque no 
mercado de trabalho”, observa De Paula. 
Ele destaca que com isso, o SINTESP tam-
bém cumpre com o seu papel de ajudar na 
capacitação do Técnico de Segurança do 
Trabalho. 

Ao final da palestra os participantes pu-
deram tirar suas dúvidas e interagir com 
o palestrante e demais organizadores do 
Sábado de Capacitação Permanente. Os 
mantimentos arrecadados nesta edição fo-
ram doados à Instituição Beneficente Ação 
Univida, que desempenha o papel de om-
bro amigo para as famílias com portadores 
do vírus HIV em São Miguel Paulista, zona 
leste de São Paulo. 

18º Sábado de capacitação orientou 
  profissionais para elaborar o avcb

De Paula: "O grande 
diferencial é que a 
elaboração do AVCB é 
uma nova área para o 
Técnico de Segurança do 
Trabalho atuar"

A palestra sobre AVCB despertou grande interesse. Mais 
de 70 profissionais, entre TSTs, bombeiros militares e 
civis, e demais interessados da área de SST, participaram 
desta edição do Sábado de Capacitação. Após o evento, 
o presidente do SINTESP fez a entrega dos mantimentos 
arrecados à instituição beneficente Ação Univida
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Prezado leitor, este espaço é seu. 
Sua manifestação é importante para 
que possamos dar voz às sugestões, 

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

mande sua mensagem
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lançamento
“Gostaria que o SINTESP fizesse 
alguma coisa em relação ao 
que as empresas e agências de 
emprego estão fazendo com os 
profissionais Técnicos de Segu-
rança do Trabalho. Considero 
uma profunda falta de respeito 
com estes profissionais que pas-
sam dois anos estudando para 
atuar em qualquer ramo de 
atividade, enquanto estas estão 
exigindo: Técnico de Segurança 
do Trabalho (Metalúrgica), Téc-
nico de Segurança do Trabalho 
(Hospital), Técnico de Segurança 
do Trabalho (Indústria), Técni-
co de Segurança do Trabalho 

(Construção Civil) e, assim por diante. 
Ora, o CBO do Mte fala em alguma des-
tas profissões? Se possível, intervenham 
neste absurdo ou então quantos anos de 
experiência serão necessários para atuar 
nos diversos CNAE´S existentes?"
Ney Santos

Resp.: Os sindicatos podem interceder pelos 
profissionais juntos as empresas em se tratan-
do de piso salarial, desvio de função, direitos 
trabalhistas, relações de trabalho... as agên-
cias, ao abrirem a vaga, ainda não há uma re-
lação de trabalho e as mesmas selecionam os 
profissionais de acordo com as características 
exigidas pelas empresas e de acordo com a 
experiência que o trabalho a ser desenvolvido 
exige, em virtude dos riscos específicos das 
atividades e da empresa. É como um clínico 
geral, por ser médico, querer ser cirurgião!
Infelizmente não podemos intervir nas 
exigências de experiências solicitadas pelas 
empresas, as quais não são práticas somente 
para o TST, mas para todo e qualquer pro-
fissional recrutado para qualquer área. Se as 
qualificações exigidas fossem abusivas dentro 
do perfil profissional do TST, ou se desca-
racterizassem as funções do profissional, 
poderíamos verificar esclarecimentos junto a 
empresa, mas não por solicitar experiência no 
segmento de atividade.
Fico feliz que você tenha essa visão de que o 
seu sindicato é uma entidade respeitada, e é 
justamente por nossas ações em preservar a 
integridade dos trabalhadores por nós, (Téc-
nicos de Segurança do Trabalho) assistidos, 
por nos preocuparmos sempre em estarmos 
atualizando e profissionalizando nossos re-
presentados para que se capacitem, cada vez 
mais, é que somos uma entidade com ações 
premiadas por vários anos.
Entendo o seu descontentamento face o an-
seio em se recolocar profissionalmente, mas 
tenho certeza que outras oportunidades irão 

lhe aparecer, pois não são todas empresas 
que tem essa prática, e logo estará atuando e 
exercendo sua experiência em prol de muitos 
trabalhadores.
Tânia Angelina dos Santos
Diretora Secretaria da Mulher e Formação 
Profissional

“Eu gostaria de saber se vocês têm 
cursos voltados às estratégias de falar em 
público, de como fazer treinamentos, 
de ser mais confiante na hora de agir, 
de ser uma pessoa de fácil diálogo e 
entendimento, que me ajudem a passar 
para os meus ‘treinandos’ técnicas de 
melhorias, vivências, autoestima, e de 
como administrar conflitos. Pode ser em 
outra cidade. Ainda não sou sócio, mais 
gostaria de ficar. Por favor, como faço 
para ficar sócio do sindicato dos Técnicos 
de Segurança do Trabalho e poder fazer 
os cursos? Obrigado e aguardo”.
Adilson, Técnico de Segurança do Trabalho

Resp.: Para se filiar ao SINTESP basta acessar o 
link “Filiação” no canto superior esquerdo do 
nosso site, preencher a ficha e enviar eletroni-
camente. Nesta ficha são solicitados documen-
tos que você tem que nos fazer chegar, seja 
pessoalmente, por terceiro, por correspon-
dência, ou escanear e enviar por e-mail para o 
endereço eletrônico: registro@sintesp.org.br. 
Após recebermos sua documentação, envia-
remos o boleto da ANUIDADE, no valor de R$ 
50,00, pelos Correios e, assim que acusarmos 
o pagamento, providenciaremos a confecção 
da carteira de associado e enviaremos por 
correspondência, passando, assim, a vigorar 
todos os seus direitos e deveres como associa-
do SINTESP.
Quanto ao curso, temos atuado para minis-
trar treinamentos e palestras. Ofertamos o 
curso que você demonstra interesse recen-
temente, porém não houve interessados 
suficientes para que pudéssemos realizá-lo. 
Após filiar-se você passará a receber o convite 
para todos os 
nossos cursos. 
Fique atento en-
tão, para quando 
divulgarmos 
novamente este 
curso.
Saudações Pre-
vencionistas.

Rene Alves  
Cavalcanti
Diretor de 
Desenvolvimento 
Profissional

Livro 

Marcas da Fé”, sobre a vida de 
ramalho da Construção, é lançado

O coquetel de lançamento e autógrafos do livro 
“Marcas da Fé”, de autoria de Ricardo Maga-
lhães, baseado em fatos reais sobre a vida de 

Antonio de Sousa Ramalho, presidente do Sintra-
con-SP, ocorreu no dia 13 de agosto de 2012, na 

livraria Saraiva MegaStore Pátio Higienópolis.

Conhecido como Ramalho da Construção, a obra 
retrata sua lição de vida e de entrega espiritual. 

“Trata-se de um surpreendente brasileiro que 
ajudou a mudar o cenário da Construção Civil 
de São Paulo como um trabalhador comum e, 

principalmente, como um sindicalista na luta por 
direitos e mudanças profissionais e humanistas, 

conquistando significativos avanços para sua 
classe e o crescimento geral do Brasil”, ressalta o 

escritor na contracapa do livro.

O presidente do SINTESP, Marcos Antonio Ribeiro, 
prestigiou o lançamento do livro e  

parabenizou o companheiro Ramalho.

Ramalho recebeu os cumprimentos de Marcos, 
presidente do SINTESP, pelo lançamento da obra
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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 

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

ag
en

da
 d

e 
cu

rs
os cursos do SinTeSp 2012

AGENDA PROVISÓRIA DE CURSOS SINTESP - SEDE E REGIONAIS

Data Local Evento

22 e 23/09 Sede Curso de Instrutor de Guindauto/Caminhão Munck

29 e 30/09 Sede Curso de Instrutor de Empilhadeira 

24 à 28/09 Sede Curso Como Implantar e Gerenciar Programas de Ergonomia

24 à 28/09 Sede Curso PPR

06 e 07/10 Sede Curso de Instrutor de Ponte Rolante

AGENDA PROVISÓRIA DE EVENTOS SINTESP - SEDE E REGIONAIS

14/9 Campinas Seminário SP Equipamentos

20/9 Sede Debate Técnico: Homens sob Pressões

24/9 Sede 20º Sábado de Capacitação

4/10 Sede Debate Técnico

18/10 Sede Debate Técnico

27/10 Sede 21º Sábado de Capacitação

1/11 Sede Debate Técnico

14/11 Sede Debate Técnico

27/11 Sede Dia do TST

13/12 Sede Debate Técnico: Trab. Alt. Nova NR-35

I CICLO DE (DEBATE-ENATEC) PARA O ENCONTRO NACIONAL DOS TÉCNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO - São Paulo - SP
03 de outubro de 2012 - Quarta-feira

14h00 às 16h00 Funções e competências dos Técnicos de Segurança do Trabalho de segurança nas ações de SST
Foco: Portaria 3.275/MTE, CBO do Técnico de Segurança do Trabalho e conflitos corporativos
Moderador: Walter de Souza Monteiro (SE)
Debatedores: Paulo Sebastião Pessoa (PE); Milton Pereira de Oliveira (DF); convidados e interessados

16h00 às 16h30 Coffee Break
16h30 às 18h30 Empregabilidade e oportunidades de trabalho em gestão de SST

Foco: Convenções coletivas, fiscalizações, trabalho dignos para os gestores em SST
Moderador: Elias Bernardino da Silva (RJ)
Debatedores: Josué Correa do Nascimento (ES); José Nivaldo Barbosa (PB); convidados e interessados

04 de outubro de 2012 - Quinta-feira
14h00 às 16h00 Ética, boas práticas, ações integradas, controle social em SST

Foco: Interação institucional
Moderador: Geraldo Ananias Pacheco (MT)
Debatedores: Amilton Bispo (RO); Jorgilene Nazaré Pantoja (PA); convidados e interessados

16h00 às 16h30 Coffee Break
16h30 às 18h30 Financiamentos, comprometimentos e informações na gestão de SST

Foco: Os papéis dos empregadores, dos trabalhadores e governo
Moderador: Hildemar de Jesus Nina (MA)
Debatedores: Airton Nardelli (PR); Antônia Marize de Menezes (PB); Domingos Sávio (MG); convidados e interessados

05 de outubro de 2012 - Sexta-feira
16h30 às 18h30 Relacionamento interpessoal como o principal fator de perda de emprego e oportunidade de trabalho

Foco: Formação continuada e socialização do papel do Técnico de Segurança do Trabalho
Moderador: Valdecy Meirelles do Carmo (GO)
Debatedores: Ana Paula Lima (DF); João Jodacy Queiroz (TO); André Luiz Ferreira (MS); convida

Mais informações e inscrições: 
E-mail: fenatest@fenatest.org.br – www.fenatest.org.br - Informações: 11 3331-2700 Fax 11 3224-0831






