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C 
om certeza, o fogo é um dos 
temas mais comentado e 
difundido no meio preven-
cionista. Essa reação química 
de oxidação (processo de 

combustão), caracterizada pela emissão de 
calor, luz e gases tóxicos, historicamente, 
tem fascinado a humanidade durante mi-
lhares de anos. Foi, sem dúvida, a maior 
conquista do homem pré-histórico e a par-
tir desta conquista o homem aprendeu a 
utilizar a força do fogo em seu proveito.

O fogo foi o maior responsável pela sobrevi-
vência do ser humano e pelo grau...
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Marcos Antonio Ribeiro - 
Presidente do SINTESP

A 
s tragédias e aciden-
tes acontecem onde a 
Cultura da Prevenção 

é inexistente. Nós, Técnicos de 
Segurança do Trabalho, no Brasil temos esta 
conscientização e, como faz parte do ofício 
nosso de cada dia, nos esforçamos muito 
para que a utopia da cultura prevencionis-
ta esteja também na cabeça dos gestores 
públicos, administradores ou em qualquer 
nível de chefia e, principalmente, que deva 
estar enraizado na consciência do traba-
lhador, como um direito fundamental que 
possuem, sendo um dever do empregador 
nessa relação de capital e trabalho.

Nem tudo que escrevemos ou falamos para 
evitarmos os acidentes, nos é dado a devi-
da atenção, porém, nenhuma palavra exis-
tente no vernáculo de nossa língua portu-
guesa é suficiente para expressar a dor das 
famílias acometidas por esses acidentes 
que não ceifa somente a vida de milhares 
de trabalhadores, bem como, com o direito 
da presença do pai ou da mãe na vida de 
muitas crianças e adolescentes, entre ou-
tros tantos males.

Neste inicio de ano, lamentavelmente, logo 
nos primeiros meses, grande quantidade 

de lágrimas foram derramadas por todo o 
Brasil. Um acidente ocorrido em uma boate 
matou mais de duas centenas de pessoas, 
deixando outras tantas feridas em estado 
grave. Neste momento faz-nos repensar o 
quanto poderia ter sido diferente esta tra-
gédia, vindo à mente uma frase bastante 
popular carregada de grande sabedoria, 
tal como: “de nada adianta chorar o lei-
te derramado – é melhor prevenir do que 
remediar”.

É fato, e nesse caso nada que se faça 
agora vai remediar o acontecido nesta 
tão trágica ocorrência, restando somente 
a nós, simples mortais, reforçar a necessi-
dade de se construir uma sociedade muito 
mais consciente nas questões prevencio-
nistas, sendo suficiente o bastante para 
exigir que nos ambientes onde se encon-
trem, seja de trabalho, espiritual ou lazer, 
as condições de segurança sejam coloca-
das em primeiro lugar.

Recentemente, uma luz no fim do túnel 
acendeu as esperanças deste povo que 
tanto sofre com muitas tragédias em to-
dos os anos. Os fundamentos da Política 
Nacional de Segurança e Saúde do Tra-
balhador, aprovada recentemente, deve 

ser desenvolvida de modo articulado e 
cooperativo pelos Ministérios do Trabalho, 
da Previdência Social e da Saúde, embo-
ra nos mostra também o quanto estamos 
deficitários no processo de educação com 
vistas a garantir que o trabalho, base da 
organização social e direito humano fun-
damental, seja realizado em condições 
que contribuam para a melhoria da qua-
lidade de vida, a realização pessoal e so-
cial dos trabalhadores, sem prejuízo para 
sua segurança, saúde física e mental. É 
bom lembrarmos que na concepção des-
te tão importante Decreto, assinado pela 
Presidência da República em 7/11/2011, 
ainda tenhamos esquecido de incluir, se 
não o mais importante: o Ministério da 
Educação e Cultura.

O sonho da Educação e da Cultura da Pre-
venção, embora, hoje, seja utopia para nós, 
também não é algo tão surreal assim, pois 
precisamos que seja implantado imediata-
mente em todos os níveis de educação for-
mal e informal a disciplina de “Segurança e 
Saúde no Trabalho”, para que nossa futura 
sociedade não padeça com mais desastres 
como esse que presenciamos,  e que não 
mate e nem adoeça tantos trabalhadores 
como a nossa sociedade de hoje faz.



Jornal do SinteSp - Ano 2013 - nº 250

S I N T E S P4

Re
gi

on
al

 S
in

Te
SP

 
em

 a
çã

o

O 
s temas Prote-
ção Auditiva e 
Comun i ca ção, 

Saúde da Pele, e Proteção 
Térmica foram os desta-
ques do Workshop SIN-
TESP Sorocaba, promovi-
do dia 14 de dezembro 
de 2012, na sede do Sin-

dicato dos Empregados da Construção 
Civil de Sorocaba e Região.

Valdemar José da Silva, vice-presidente 
da Regional SINTESP Sorocaba, ressal-
tou a importância de promover eventos 
abordando esses temas para o Técnicos 
de Segurança do Trabalho e demais in-
teressados. “A realização destes even-
tos nas Regionais é de fundamental 
importância para os profissionais de 
Segurança e Saúde do trabalho, em 

especial para nós, Téc-
nicos em Segurança do 
Trabalho, do interior de 
São Paulo, visto que 
não são todos os pro-
fissionais que dispõem 
de tempo e de condi-
ções financeiras para 
realizarem seus cursos 
de aperfeiçoamento 
na capital, em São 
Paulo”, observou.

Esta edição do wor-
kshop, que contou 
com a participação de 36 pessoas, con-
tou em sua programação com a palestra 
de Carlos Reganati, engenheiro eletri-
cista e administrador, que possui em sua 
formação profissional 15 anos em EPI, 
especialmente em proteção auditiva e 

visual. O especialista falou 
sobre “Proteção Auditiva 
e Comunicação”, na qual 
destacou a síntese do ruí-
do para a saúde, demons-
trando o ataque invisível e 
imperceptível ao longo do 
tempo; explicou que a ativi-
dade do trabalhador mudou 
nos últimos anos e porque o 
risco de perda auditiva au-
mentou; apontou qual é o 
impacto econômico devido 
às novas tarefas executadas 

em meio ao ambiente ruidoso; 
além de quais são os novos 
equipamentos de proteção au-
ditiva e os desafios atuais de 
produtividade, proteção física 
e auditiva.

O especialista em soluções 
para pele, com nove anos de 
serviços técnicos em solu-
ções para promoção e saú-
de da pele, Moises Tavares, 
que faz parte do elenco 
de profissionais da Gojo 

América Latina, tratou do tema 
“Saúde da Pele”, abordando 

que no exercício de suas funções, os 
trabalhadores às vezes podem entrar 
em contato com substâncias que podem 
provocar alterações, lesões ou doenças 
da pele, as quais se apresentam como 

doenças ocupacionais que acometem o 
maior número de trabalhadores no Bra-
sil. Vão desde o ressecamento até uma 
lesão crônica, que podem determinar 
incapacidade para o trabalho. Moises 
informou quais são os problemas co-
muns relacionados à pele em ambientes 
de trabalho; como identificar o tipo de 
sujidade; quais são as melhores solu-
ções para a promoção da saúde da pele; 
e a normatização relacionada aos cre-
mes de proteção.

O conteúdo programático contou tam-
bém com a apresentação sobre “Pro-

Regional SinTeSP Sorocaba  
    promoveu workshop 

Joyce, da DuPont; Valdemar, vice-presidente da Regional 
SINTESP Sorocaba; Marcos, presidente do SINTESP; 
e Mário Costa, da SP Equipamentos, destacaram a 
importância da prevenção para os trabalhadores

Os participantes assistiram a apresentação de 
temas que não são comumente abordados em 
encontros como este, mas que são fundamentais 
para as boas práticas prevencionistas

Valdemar cumprimentou a equipe da SP 
Equipamentos e demais empresas apoiadoras por 
prestigiarem a iniciativa da Regional Sorocaba

A realização de 
eventos como este é de 

fundamental importância 
para os profissionais de 
Segurança e Saúde do 
Trabalho do interior do 

Estado
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teção Térmica”, ministrada por  Joyce 
Campelo, da empresa DuPont do Brasil.

Na opinião de Valdemar, o grande dife-
rencial deste encontro, que contou com 
os apoios das empresas SP Equipamen-
tos, Gojo, Sensear e Dupont, foi a diver-
sidade de temas, aliado ao fato de que 
os palestrantes não trataram de assun-
tos que são mais comumente abordados 
em eventos semelhantes e, com isso, 
trouxeram uma visão mais abrangente 
de temas que fazem parte do dia a dia 
dos profissionais que atuam na área de 
Segurança e Saúde do Trabalho.

Mario Costa, coordenador técnico e co-
mercial da SP Equipamentos, também 
reconheceu a importância do encontro 
promovido pela Regional Sorocaba. “A 
princípio os temas já conhecidos, mas, 
como sempre diz o presidente Marcos 
Ribeiro, o ‘Marquinhos do SINTESP’, 
por mais que o tema pareça ser conhe-
cido por todos, sempre existirá algo a 
se aprender, e não foi diferente, pois os 
profissionais que participaram, escla-
receram diversas dúvidas do cotidiano, 
quando, muitas vezes, nos deparamos 

com a busca de informações 
na internet ou com colegas 
de profissão, e, por incrível 
que pareça, não encontra-
mos respostas. Nesse caso, 
todas foram esclarecidas 
junto aos renomados e ex-
perientes palestrantes que 
ali estavam”, contou Costa.

Ele aproveitou para agradecer 
a todos os profissionais que 
lá estiveram presentes e estendeu seus 
agradecimentos aos palestrantes pelo 
excelente desempenho, bem como ao 
Marcos Sales, sócio-diretor da SP Equi-
pamentos, um dos responsáveis diretos 
pela realização desses eventos e ao pre-
sidente do SINTESP, pela maratona que 
se submete ao fazer questão de estar 
presente à todos os eventos promovidos 
pela entidade, sempre levando informa-
ções atualizadas sobre a sua constante 
luta pela classe. “Posso afirmar, através 
desse evento, que o ano de 2012 foi 
fechado com chave de ouro e marcado 
por uma característica importante: von-
tade de aprender e compartilhar esse 
aprendizado, ao qual damos o nome de 

‘aprimorar conhecimentos’. É exatamen-
te isso que nos move: a busca eterna do 
aprendizado. Pensem nisso e continuem 
praticando em 2013!”, foi o recado de 
Costa para todos os profissionais da SST.

Valdemar, vice-presidente da Regional 
Sorocaba, por sua vez, concluiu infor-
mando que para o ano de 2013 já estão 
sendo elaborados vários planos para 
levar adiante a proposta da prevenção 
nos ambientes de trabalho. “Estamos 
esperando contar com um grande apoio 
da nossa sede central para podermos 
promover pelo menos quatro eventos 
na Regional de Sorocaba ainda este 
ano”, declarou.  

A programação do evento contou também com debates 
para a resolução de dúvidas dos participantes e com a 
distribuição e sorteios de brindes ao final dos trabalhos
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C 
om certeza, o fogo é um 
dos temas mais comen-
tado e difundido no meio 
prevencionista. Essa rea-
ção química de oxidação 

(processo de combustão), caracterizada pela 
emissão de calor, luz e gases tóxicos, historica-
mente, tem fascinado a humanidade durante 
milhares de anos. Foi, sem dúvida, a maior con-
quista do homem pré-histórico e, a partir desta 
conquista, o homem aprendeu a utilizar a força 
do fogo em seu proveito.

O fogo foi o maior responsável pela sobrevi-
vência do ser humano e pelo grau de desen-
volvimento da humanidade, mas também tem 
causado muita destruição quando, sem controle, 

transforma-se num 
incêndio.

O efeito devastador 
dos incêndios tem 
assombrado nossa 
sociedade há muito 
tempo e, para seu 
controle, uma vez que 
é totalmente possível 
evitá-los, alguns es-
forços são realizados 
para sua prevenção, 
dentre estes está à 
evolução da legislação 

que, infelizmente, 
avança sempre 
que algum evento 
traga muito sofri-
mento.

Somente quem 
vive a expe-
riência de um 
incêndio pode 
dizer o quan-

to é triste e desesperador. O Brasil tem, em sua 
história, alguns incêndios que até hoje causam 
perplexidade pela tragédia que representaram.

Em 1961 ocorreu a Tragédia do Gran Circus Nor-
te-Americano (RJ). Um ex-funcionário do Circo 
quis se vingar após ter sido demitido e, usando 
gasolina para colocar fogo na lona que, feita de 
uma composição com parafina, se incendiou 
caindo em cima das quase três mil pessoas que 
assistiam ao espetáculo. No local, 503 pessoas 
morreram, sendo que 70% das vítimas eram 
crianças, e mais de mil pessoas ficaram feridas.

Em 1972, um fogo de causa ainda desconhe-
cida - imagina-se que tenha ocorrido uma 
sobrecarga no sistema elétrico - se espalhou 
pelo prédio Edifício Andraus (SP) e chegou a 
causar explosões que fizeram o edifício tre-
mer. O evento televisionado ao vivo, chocou 
a população com as cenas de pessoas se ati-
rando do prédio. A maioria dos sobreviventes 
conseguiu chegar ao último andar do edifício 
e aguardou resgate de lá. Foram 16 mortos e 
330 feridos.

Em 1974, um curto-circuito em um aparelho de 
ar-condicionado no 12º andar do prédio paulis-
tano Edifício Joelma, deu início a um incêndio 
que se espalhou rapidamente pelos móveis de 
madeira, pisos acarpetados e forros internos 
de fibra sintética. Em pouco tempo, as esca-
das foram tomadas pelo fogo e pela fuma-

ça, impedindo as pessoas de evacuarem o pré-
dio. Mais de 180 pessoas morreram no incêndio 
que reacendeu as discussões sobre segurança e 
preparo para prevenção e combate a incêndios 
na época.

Em 1976, um edifício onde funcionava as Lojas 
Renner, em Porto Alegre, RS, sofreu um incêndio 
que matou 41 pessoas e deixaram outras 60 fe-
ridas. Muitas vítimas se jogaram do prédio de 
sete andares

Na Avenida Paulista, o Edifício Grande Avenida 
(SP), pegou fogo em 14 de fevereiro de 1981, 
um sábado de carnaval evitou que 

À exemplo de várias tragédias que já aconteceram no país, o acidente na boate 
Kiss, em Santa Maria, RS, retrata a precariedade com que muitos estabelecimentos 
funcionam por não atenderem as normas de combate e prevenção a incêndio

Por Sofia Jucon e  
Valdizar Albuquerque
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houvesse mais vítimas. Todos os andares do edi-
fício foram destruídos. 17 pessoas morreram e 
53 ficaram feridas, incitando novas leis de segu-
rança contra incêndios.

Em 1984, centenas de litros de gasolina foram 
espalhadas no mangue próximo a uma favela, 
em Cubatão, SP, por conta de um vazamento 
que, pouco tempo depois, uma ignição cau-
sou o incêndio do material e matou vários 
moradores. O incêndio de Vila Socó, segundo 
os números oficiais, foram 93 mortes e 2.500 
desabrigados, porém fortes indícios revela que 
o número de mortos pode ter sido muito maior 
em virtude de possuir vários moradores sem 
documentação na época.

Em 1986, um prédio no centro da cidade, Edifí-
cio Andorinha (RJ), sofreu um curto-circuito no 
sistema elétrico, gerando um incêndio que ma-
tou 21 pessoas e feriu mais de 50.

Em 2000, um curto-circuito em um aquecedor 
incendiou a Creche Uruguaiana (RS), no Rio 
Grande do Sul. 12 crianças entre dois e quatro 
anos morreram e duas funcionárias da escola 
(inclusive a diretora) foram presas.

Em 2001, Show no Canecão Mineiro (MG), aci-

dente com a queima de fogos no palco gerou 
um incêndio que matou sete pessoas e deixou 
mais de 300 feridos em Belo Horizonte.

Esses casos mostram que, logo após um sinis-
tro, há um corre-corre para descobrir as causas, 
procurar os culpados e propor medidas para que 
outros não venham a acontecer. Não demora 
muito, porém, para que muitas providências 
anunciadas caiam no esquecimento e, assim, a 
história continue se repetindo.

A notícia que correu o mundo neste inicio de 
ano, exatamente dia 27 de Janeiro, demonstra a 
fragilidade com que tratamos a integridade físi-
ca de nossos trabalhadores quanto à prevenção 
e combate a incêndio no Brasil. O acidente de 
Santa Maria, RS, é o retrato da precariedade com 
que muitos estabelecimentos funcionam, não 
somente casas noturnas, mas também indús-
trias, comércios, hospitais, creches, faculdades, 
escolas, e tantos outros estabelecimentos.

Santa Maria, neste início de 2013, tornou-se 
palco do maior acidente do trabalho no país e, 
como acidente do trabalho, o Primeiro Passo 
procurou entender “as lacunas da prevenção 
e combate a incêndio no Brasil”. Ao passo 
que convivemos com a realidade de que cerca 

de sete trabalhadores morrem por dia no país, 
vitimados por acidentes de trabalho, só a Boa-
te Kiss matou, no mínimo, 20 trabalhadores, 
entre funcionários com registro em carteira e 
os informais. 

Entramos em contato com o Ministério do 
Trabalho e Emprego da Regional de San-
ta Maria, e o auditor fiscal, Cesar Araújo da 
Rosa, informou que ainda não é possível di-
zer a quantidade certa de trabalhadores que 
foram vitimados com o incêndio. Porém, se-
gundo ele, o MTE já enviou a notificação para 
que a empresa apresente as documentações 
necessárias para que o MTE possa apurar o 
caso, e, dessa forma, conseguir subsídios para 
a análise das causas do acidente de trabalho 
e o ajude a tomar as medidas cabíveis junto 
ao empregador. “Esperamos que essa análise 
sirva de referência para mudanças de proce-
dimentos e atendimento às normas. Isso vai 
subsidiar o MTE para dar as coordenadas 
sobre o assunto, apontando precauções para 
que acidentes desse tipo não venham a ocor-
rer com outras empresas do ramo. E, sobretu-
do, sirvam de exemplo para que se cumpra a 
legislação, pois só quando ocorrem acidentes 
é que os empresários dão valor à essa ques-
tão, infelizmente”, declarou o auditor.
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PNSST 
O total de mortos por conta do acidente de 
trabalho por causa do incêndio na boate Kiss 
chegou a 240 pessoas, segundo informações 
da Secretaria de Saúde do Estado.

Um mês após a tragédia do incêndio na Boate 
Kiss, 25 pacientes ainda permanecem interna-
dos, dos quais quatro em estado grave. O minis-
tro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou dia 22 
de fevereiro, no município gaúcho, as medidas da 
terceira fase de apoio às vítimas do incêndio.

Segundo Padilha, as prioridades da pasta são o 
atendimento aos pacientes que foram interna-
dos e tiveram comprometimento pulmonar e/ou 
queimaduras; o acompanhamento das pessoas 
que estiveram na boate na hora do incêndio ou 
logo depois e inalaram fumaça tóxica; e também 
o apoio psicológico aos parentes das vítimas e 
aos profissionais envolvidos no atendimento.

Em face de esta triste história, reforçamos a 
importância da cultura prevencionista, salien-
tamos sobre a existência de uma ferramenta 
para evitarmos esse tipo de ocorrência, que é 
representada pela PNSST - Política Nacional 
de Segurança e Saúde do Trabalho. A PNSST 
é, sem dúvida, a base da cultura prevencionis-
ta, universalização e harmonização das ações 
daqui para frente, pois ainda nos deparamos 
com o conceito do ato inseguro e, no caso de 
Santa Maria, isso fica evidente quando entre 
os presos, temos um músico que representa, 
neste, a figura do trabalhador.

Logo após o acidente, a maior preocupação 
não foi identificar as falhas que desencadea-
ram o acidente e, sim, buscar os culpados. É 
certo que o fato do sinalizador acionado no 
interior da boate ter causado o desastre que 
assistimos isso só foi possível por uma série de 
outras falhas, a saber:

• Material inadequado usado no revestimen-
to acústico da boate, com espuma de poliure-
tano. A espuma não é usada para revestimen-
to acústico no Brasil há pelo menos 15 anos, 
pois em caso de incêndio libera gases tóxicos, 
como o ácido clorídrico.

• Quantidade de saídas de emergência e dis-
posição delas desproporcional ao número de 
pessoas que o local acomodava.

• Alvará de funcionamento da casa noturna 

vencido, embora a existência deste importante 
documento nos remeta a uma reflexão quanto 
à integridade ética na emissão deste documen-
to nos anos anteriores, afinal o Alvará somente 
evita danos quando é emitido seguindo-se os di-
tames regulares preconizado nos textos legais.

• Extintores não funcionaram, ou não tinha 
pessoal habilitado a usá-lo. Aliás, quantos ex-
tintores foram usados ou tentaram usar? Ainda 
não sabemos. Onde estava a Brigada de Incên-
dio, ou não existia?

• Outras situações são avaliadas como possí-
vel superlotação, possível falta de fiscalização 
e improbidade administrativa de agentes muni-
cipais e estaduais.

Todas as situações acima citadas torna o uso 
da pirotecnia, embora desencadeador do aci-
dente um dos menores, afinal o artefato pode-
ria ser usado em ambiente fechado desde que 
este possuísse condições para o acionamento.  

A importância das 
proteções interna 
e externa
Em entrevista concedida ao Jornal Primeiro Pas-
so, o tenente coronel da reserva Paulo Chaves 
de Araújo, do Corpo de Bombeiros da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo, que é pesqui-
sador em Proteção contra Incêndio e diretor vo-
luntário do CB 24 ABNT, frisou que o conceito 
mais apropriado de trabalhar a proteção contra 
incêndio no Brasil funcionou muito bem até o 
ano de 2006, quando o segmento segurador 
dividia a proteção contra incêndio em proteção 
interna (proteção das edificações) e proteção 
externa (proteção das cidades). Segundo ele, a 
proteção interna, até o ano de 2006, era regula-
mentada pela Circular 006/92 da SUSEP - Supe-
rintendência de Seguros Privados, e se destina 
a proteger as edificações ou plantas, por meio 
dos sistemas de: detecção e alarme de incên-
dio; brigada de incêndio; bombeiro profissional 
civil; extintores de incêndio; hidrantes; chuveiros 
automáticos, além de outros. A proteção exter-
na era regulamentada até o ano de 2006 pela 
Circular PRESI – 052/77 do IRB - Instituto de 
Resseguros do Brasil, e se destina a proteger as 
cidades, por meio dos serviços prestados pelos 
Corpos de Bombeiros que inclui: quantidade e 
qualificação dos bombeiros: quantidade e qua-
lidade das viaturas, materiais e equipamentos 
dos bombeiros; quantidade e qualidade dos hi-
drantes urbanos; condições das vias de acesso e 

das comunicações entre os órgãos de emergên-
cia. “Aconteceu que a Circular 006/92 SUSEP e 
a Circular PRESI – 052/77 do IRB foram cance-
ladas pela Circular SUSEP Nº. 321/06 em 21 de 
março de 2006 e o segmento segurador ficou 
sem uma Norma referencial de abrangência na-
cional”, explicou.

Conforme ele, para haver uma boa proteção 
contra incêndio em uma planta, em um municí-
pio, estado ou país é necessário haver boa legis-
lação, boas normas técnicas, boa manutenção 
preventiva e corretiva por parte dos responsá-
veis pelos equipamentos e instalações de pro-
teção contra incêndio e boa fiscalização, coisa 
que tirando-se algumas exceções, as plantas, os 
municípios e os estados brasileiros, na opinião 
dele, estão longe de praticar. “As consequên-
cias deste despreparo só podem ser tragédias 
e incêndios semelhantes ao da boate Kiss onde 
tudo estava em não conformidade com as nor-
mas técnicas existentes”, salientou. 

O coronel informa que muita gente, em todo 
Brasil, tem acompanhado a sua luta para con-
vencer os engenheiros e Técnicos em Seguran-
ça do Trabalho para se especializarem em pro-
teção contra incêndio interna, principalmente 
para participarem das comissões para elabo-
ração e revisão das Normas ABNT de proteção 
contra incêndio, participando diretamente das 
reuniões mensais ou de forma indireta, por 
meio do www.abnt.iso.org/livelink, se comuni-
cando com a comissão que escolher participar. 
Muitas pessoas conhecem também a sua luta 
para tentar convencer os eleitores a cobrarem 

O tenente coronel reserva do Corpo de 
Bombeiros da Polícia Militar do Estado de 
São Paulo, Paulo Chaves de Araújo, tem 
sido incansável na luta pela proteção contra 
incêndios em todo o Brasil
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das autoridades a melhoria da proteção con-
tra incêndio externa (proteção das cidades) 
que no Brasil é muito precária. Dos 5.564 
municípios no país, apenas 784 possui quar-
tel do Corpo de Bombeiros Militar, segundo 
publicou a Revista Emergência em outubro 
de 2012. "Em muitos destes 784 municípios, 
atendidos pelo Corpo de Bombeiros Militar 
Estadual, o número de quartéis e de bom-
beiros destinado ao atendimento às emer-
gências é muito inferior ao recomendado em 
protocolos internacionais, muito inferior ao 
que existe em algumas cidades americanas 
e muito abaixo do que existe em alguns mu-
nicípios atendidos por Corpos de Bombeiros 
Civis Voluntários de Santa Catarina e do Rio 
Grande do Sul”, observou Chaves.

Ele comenta que durante o incêndio na boate 
Kiss falhou a proteção contra incêndio interna, 
inclusive já muito falada e escrita de forma 
muito eficiente, no entanto, até agora ninguém 
da imprensa comentou a falha gritante que 
aconteceu com a proteção externa (proteção 
da cidade). Pelo que acompanhou nas imagens 
mostradas por diversos canais de televisão e 
pelo que declarou na manhã de 29/01/2013 o 
sargento Sergio Rogério Gularte, do Corpo de 
Bombeiros de Santa Maria, ele diz ter chegado 
com 10 bombeiros que estavam em serviço - 
cinco deles alunos, ainda em treinamento, sem 
declarar as viaturas. Segundo Chaves pelo de-
clarado, nada se podia esperar dos bombeiros, 
além dos atos heróicos que certamente fize-
ram. "Se naquela noite, o Corpo de Bombeiros 
de Santa Maria tivesse chegado ao local com 
o número de bombeiros, de viaturas, de ma-
teriais e de equipamentos recomendados nas 
Normas ABNT NBR 14096 - Viaturas de com-
bate a incêndio e NBR 14561 - Veículos para 
atendimento a emergências médicas e resgate, 
certamente, o número de mortos e de feriados 
teria sido muito menor", observa Chaves.

Entre as propostas apontadas pelo Coronel 
Chaves para evitarmos acidentes e mortes em 
incêndios, destacamos:

Propostas para a proteção 
contra incêndio interna 
(proteção das edificações)
“Sua primeira proposta para a proteção inter-
na é para todos nós continuar elaborando e 
revisando as Normas ABNT de proteção contra 
incêndio, melhorar a legislação e o treinamen-
to dos componentes dos Corpos de Bombeiros 

para adotarem as Normas ABNT, 
que são de abrangência nacional. 
Como contribuição pessoal, elabo-
rou e publicou em 2012, o Método 
CHAVES de Treinamento de Com-
bate a Incêndio, desenvolvido para 
treinar engenheiros e Técnicos em 
Segurança do Trabalho, bombei-
ros e instrutores de brigada de 
incêndio, método que traz como 
principais novidades, condicionar 
estes profissionais, a priorizarem 
as ações iniciais do treinamento 
de combate a incêndio, focadas no 
tempo resposta, quando o sinistro 
ainda é pequeno, utilizando-se de 
forma eficiente, do sistema de detecção e alarme 
de incêndio, de comunicação eficiente, por meio 
de interfone, sistema de rádio ou celular, de ex-
tintores, de montagem da linha de combate a in-
cêndio de acionamento rápido, tais como: siste-
ma de mangotinho, ou mangueira com esguicho 
de jato regulável, diâmetro de 40 mm (1½ pol), 
acondicionada e desenrolada, a partir de carretel 
ou sistema tipo cabide com a mangueira em zig 
zag, com o combate focado no confinamento do 
incêndio”.

Para aumentar a proteção 
contra incêndio externa
“Cada um de nós, cidadão e eleitor, deve tra-
balhar para sugerir ao Governo Federal e ao 
Congresso Nacional para elaborar e aprovar 
um Projeto de Emenda Constitucional, intitu-
lado PEC dos Bombeiros Civis Municipais e 
Voluntários, destinado a revisar o artigo 144 
da Constituição Federal a fim de incluir, e re-
gulamentar os Corpos de Bombeiros Civis 
Municipais existentes em cinco municípios do 
Estado de São Paulo e os Corpos de Bombei-
ros Civis Voluntários existentes em 34 muni-
cípios de Santa Catarina e em 29 municípios 
Rio Grande do Sul, evitando, assim,  que se-
jam acusados e processados por usurpação 
de função pública, conforme já aconteceu em 
Santa Catarina e para que possam se expandir 
e se instalar nos 4.780 municípios, onde, por 
falta de efetivo o Corpo de Bombeiros Mili-
tar dos Estados, ainda não conseguiu instalar 
um quartel de bombeiros.  

Além disso, também devemos trabalhar para 
sugerir a elaboração e aprovação de um Pro-
jeto de Lei Federal visando criar uma Agência 
Nacional de Bombeiros ou um Conselho Na-
cional de Bombeiros, destinado a estabele-

cer requisitos para formação dos bombeiros, 
especificação das instalações e fixação dos 
quadros de efetivo e principalmente requisitos 
para fazer auditoria nos quartéis do Corpo de 
Bombeiros Militar, nos postos dos Corpos de 
Bombeiros Civis Voluntários e dos Corpos de 
Bombeiros Civis Municípios, semelhante ao 
que foi instituído pela Emenda Constitucional 
45 que criou o Conselho Nacional de Justiça 
e que estabeleceu requisitos para o funciona-
mento e faz auditoria nos Tribunais de Justiça 
Federais e Estaduais.

Outra sugestão do coronel Chaves é elaborar 
e aprovar um Projeto de Lei Federal destinado 
a autorizar o repasse de recursos do Fundo 
Nacional de Defesa Civil para aquisição de 
viaturas, materiais e equipamentos para os 
Corpos de Bombeiros Civis Voluntários e 
para os Corpos de Bombeiros Civis Munici-
pais para que possam trabalhar em conjun-
to com a Defesa Civil nos Municípios que a 
cada ano sofrem com novos desastres em 
várias regiões brasileiras.  

Devemos também trabalhar para sugerir ao 
governador de cada estado autorizar o Cor-
po de Bombeiros alistar, formar e contratar a 
quantidade de bombeiros estabelecida na lei 
estadual que fixou o efetivo para funciona-
mento do Corpo de Bombeiros Militar, princi-
palmente o efetivo de soldados, que em alguns 
estados nunca foi completado, e em outros es-
tados, como é o caso de São Paulo, aumentar 
o efetivo que não aumenta desde 1989, e des-
ta forma, melhorar as condições de trabalho 
dos bombeiros que prestam serviços nos 141 
municípios de São Paulo e nos 784 municípios 
de todo Brasil onde há quartel do Corpo de 
Bombeiros Militar.  

Itens como a mangueira 
no sistema carretel e 
sistema tipo cabide com 
a mangueira em zig zag  
também são importantes 
para o combate focado  
no confinamento do  
                           incêndio
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EVOLUCIONÁRIO

North 4200, a nova 
espécie de respiradores

NORTH 4200

No mercado onde o padrão de segurança é cada vez mais rigoroso 
e com a constante pressão de otimizar recursos, a Honeywell traz 
a solução para manter o custo baixo e oferecer a melhor proteção 
respiratória para seus funcionários. 
O respirador North 4200 une o baixo custo do respirador descartável 
com a durabilidade das máscaras reutilizáveis, reunindo, num 
único produto, economia, conforto e proteção. 

hspmarketing.br@honeywell.com
www.honeywellsafety.com/br
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vídeo do produto:
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A Lei 8213/91, de 24 
de julho de 1991, 
referente a lei de 

cotas de contratação e in-
clusão de pessoas com defi-

ciências nas empresas, exigiu um novo olhar 
por parte do setor de Segurança e Saúde do 
Trabalho, no qual os Técnicos de Segurança 
do Trabalho são atores fundamentais. Sabe-

mos que os desafios para atender esta lei 
são muitos, entre eles a sensibilização dos 
empresários, uma vez que está previsto no 
Artigo 93, que toda empresa com 100 ou 
mais funcionários deve destinar de 2% a 5% 
(dependendo do total de empregados) dos 
postos de trabalho a pessoas com alguma 
deficiência. Dados da Secretaria dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência do Estado de São 
Paulo, divulgados em 2012, apontam que as 
306 mil carteiras de Trabalho assinadas de 
pessoas com deficiência representam apenas 
0,7% do total de empregos formais do país, 
onde há 46 milhões de pessoas com algum 
tipo de deficiência, das quais 29 milhões em 
idade economicamente ativa.

Acompanhando cada vez mais de perto esse 
universo, dada à sua representatividade no 
setor de SST, o SINTESP, através da Direto-

ria da Diversidade, começou a participar de 
eventos que visam a inclusão das pessoas 
com deficiência dentro dos locais de tra-
balho. O presidente do sindicato, Marcos 
Antonio Ribeiro, considera que apoiar a in-
clusão do trabalhador com deficiência nas 
empresas é muito mais que uma questão 
social para o SINTESP, pois, visa, sobretudo, 
suprir uma lacuna existente na categoria e 

que a antiga Secretaria da Mulher não 
conseguia abraçar no âmbito das suas 
atividades. Desta forma, a Diretoria 
da Diversidade foi criada em 2012 no 
sentido de propor a apoiar todo o tipo 
de inclusão. Não temos a experiência 
necessária ainda, uma vez que se tra-
ta de um tema novo para a SST, mas 
vamos nos empenhar para preencher 

esse espaço, participando de de-
bates, encontros, seminários, entre 
outros eventos alusivos, até alcan-
çarmos o domínio sobre o tema 
para podermos compartilhá-lo, 
em especial, com a nossa catego-
ria, bem como abrir campos para 
esses debates entre os demais 
profissionais prevencionistas e, 
principalmente, ajudar na dissemi-
nação das experiências proativas 
no setor de SST.

Essa proposta nos leva a refletir sobre a di-
mensão que essa questão tem em nossa so-
ciedade e onde que o Técnico de Segurança 
do Trabalho pode contribuir para que as pes-
soas com deficiências sejam contratadas pe-
las empresas com a necessária adaptação e 
absoluta segurança para o exercício de suas 
atividades. Por isso, iniciamos as atividades 
do SINTESP em 2013 com a realização, no 
dia 17 de janeiro, do 1º Encontro sobre o 
Trabalhador com Deficiência e a Segurança 
do Trabalho. O encontro, que contou com 
as presenças de cerca de 60 pessoas, teve 
como objetivo apresentar o artigo 93 da Lei 
das Cotas aos participantes; saber qual o 
papel do Técnico de Segurança do Trabalho 
e a pessoa com deficiência; e informar os 
profissionais da área como tratar a questão 
da pessoa com deficiência. Para ministrar as 
palestras foram convidados os especialistas 

Maria de Fátima 
e Silva, consultora 
para programas de 
inclusão e diversi-
dade; José Carlos 
do Carmo, o Kal, 
auditor fiscal do Mi-
nistério do Trabalho 
e Emprego; e Carlos 
Aparício Clemente, 
vice-presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e di-
retor do Espaço Cidadania.

Na visão de Maria de Fátima, a oportuni-
dade de entrar em uma empresa hoje em 
dia para conversar com alguém do RH ou 
qualquer outra pessoa que seja responsável 
sobre a questão da inclusão da pessoa com 
deficiência mostra que estamos evoluindo. 
“Ainda falta muito para alcançarmos o pata-
mar desejável porque somos uma sociedade 
que não se construiu acessível, não só para 
pessoas com deficiência, mas, inclusive para 
os idosos, obesos, fumantes, etc. Por isso, 
discutir a inclusão da pessoa com deficiência 
na sociedade vai ajudar a melhorar a quali-
dade de vida para outros públicos também, 
além de estimular a criação de processos 
que possam garantir a saúde e a segurança 
das pessoas no mercado e promovam uma 
mudança de cultura que seja favorável para 
todos”, declarou Maria de Fátima.

O fato de o SINTESP abrir espaço para abor-
dar essa questão junto aos Técnicos de Se-
gurança do Trabalho mostra que estamos no 
caminho certo pela razão de que os sindicatos 
representam o trabalhador e seu papel é ga-
rantir os direitos do mesmo. Maria de Fátima 
destaca que é de suma importância ouvir os 
Técnicos de Segurança do Trabalho sobre o 
assunto porque uma das dificuldades encon-
tradas quando se fala da inclusão da pessoa 
com deficiência nas empresas é justamente a 
questão da segurança delas dentro do am-
biente de trabalho. Ela ilustrou que muitas 
vezes quando foi fazer visita em empresas se 
deparou com alguns técnicos que alegavam, 
por exemplo, que aquele ambiente apresen-
tada risco 4, então como é que ele iria ga-

A contribuição do Técnico de Segurança do Trabalho 
para a inclusão do trabalhador com deficiência

Mirdes de Oliveira;
Diretora – Diretoria da 

Diversidade SINTESP

O SINTESP, com o apoio dos palestrantes especializados, 
mostrou que o Técnico de Segurança do Trabalho pode 
ajudar a encontrar muitas soluções para a inclusão dos 
trabalhadores com deficiência nas empresas



Jornal do SinteSp - Ano 2013 - nº 250

rantir a segurança da pessoa com deficiência, 
já que pensou na segurança de uma pessoa 
num posto de trabalho que tem dois braços, 
duas pernas, enxerga, escuta, fala, etc. E como 
é que ele iria fazer para garantir essa segu-
rança pra uma pessoa que não tem essas ca-
racterísticas? Acontecimentos como esse nos 
leva a pensar se ela pode ou não ficar nes-
se ambiente, se existem adaptações que são 
possíveis, entre outros fatores. A especialista 
frisou que entende a preocupação dos Técni-
cos de Segurança do Trabalho e já há algum 
tempo que vem tentando se aproximar desses 
profissionais porque considera que eles é que 
vão poder repensar essa questão e apontar 
formas que ajudarão a atender essa demanda 
com base na prevenção de acidentes e doen-
ças nos ambientes de trabalho.

Na oportunidade, Clemente, que coordena o 
Espaço da Cidadania - uma ação criada há 
12 anos dentro do sindicato dos metalúrgicos 
de Osasco com a ideia de promover a inclu-
são das pessoas com deficiência no trabalho, 
alertou que falar de inclusão é muito fácil, 
criar obstáculos para a inclusão é mais fácil 
ainda. Porém, por outro lado, consegue-se 
garantir a inclusão à medida que buscamos 
envolver áreas diferentes da sociedade, entre 

elas, sindicatos dos trabalhadores, empresas, 
entidades especializadas que trabalham com 
o assunto, como a AACD, a Apae, Pestalozzi, 
etc, escolas, e o próprio poder público. Como 
exemplo de que essas parcerias dão resultado 
ele citou o desenvolvimento da 7ª Pesquisa 
sobre Presença de Trabalhadores com De-
ficiência no Setor Metalúrgico de Osasco e 
Região. A pesquisa,  que tem como base os 
registros de 104 empresas situadas na região 
de Osasco e é realizada com trabalho conjun-
to do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco 
e região e da Gerência Regional do Trabalho 
e Emprego de Osasco, aponta resultados que 
interessam não apenas a empregadores e tra-
balhadores, mas à toda a sociedade.  Clemen-
te informa que 2013 é o Ano Ibero-americano 
para a Inclusão das Pessoas com Deficiência 
no Mercado de Trabalho e iniciativas como a 
do SINTESP são fundamentais para potenciali-
zar as experiências bem-sucedidas.

Kal, do MTE, por sua vez, apresentou diversos 
dados que compõem o universo da aplicação 
da Lei de Cotas no país e ressaltou que a pre-
sença dos trabalhadores com deficiência nas 
empresas colabora para humanizar os ambien-
tes de trabalho. Para ele, é muito importante 
derrubar as barreiras que existem nos ambien-

tes de trabalhos. Para isso, o envolvimento de 
profissionais, como os Técnicos de Segurança 
do Trabalho, vai ajudar positivamente em vista 
do seu conhecimento técnico e a experiência 
no dia a dia do chão de fábrica.

Durante o evento tivemos a satisfação de 
contar com a presença do deputado esta-
dual e presidente do Sintracon-SP, Antonio 
de Sousa Ramalho, que expressou seu apoio 
à iniciativa do SINTESP e salientou que tam-
bém está abrindo espaço para ampliar a 
inclusão do profissional com deficiência no 
setor da construção civil. 

Esse primeiro encontro nos mostrou que 
o Técnico de Segurança do Trabalho pode, 
de forma efetiva, ajudar a encontrar muitas 
soluções para a inclusão dos trabalhadores 
com deficiência nas empresas. Desta forma, 
o SINTESP vai fazer a sua parte para que essa 
realidade seja possível a cada dia.

E dando continuidade às ações da Diretoria 
da Diversidade, realizamos no dia 28 de fe-
vereiro último, o 1º Encontro da Segurança 
do Trabalho e o Trabalhador LGBT. A próxima 
edição do Primeiro Passo trará a cobertura 
completa.  
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Seminário de Cipeiros da Panifica-
ção e Confeitaria, realizado pelo 
Sindicato dos Padeiros de São Pau-

lo,dia 23 de janeiro de 2013, no Hotel Bras-
ton, no centro de São Paulo, teve como foco 
principal a questão da Segurança e Saúde do 
Trabalho.

Para Chiquinho Pereira, presidente do sindi-
cato, é imperdoável que a maioria dos diri-
gentes se omitam de seu papel na questão 
da segurança e saúde do trabalho e enfa-
tizou a necessidade da conscientização dos 
trabalhadores para além da segurança. “Ao 
discutir aqui essa questão de segurança e 
saúde do trabalhador, nós temos a respon-
sabilidade de pensar também em outros te-
mas que o envolvem da porta para fora da 
empresa. Essa é uma parte importante da 
questão. Precisamos construir uma socie-
dade mais justa, com melhor qualidade de 
vida”, salientou. 

Além dos cipeiros, o evento contou com a 
presença de dirigentes sindicais e da visita 
ilustre do governador Geraldo Alckmin, que 
elogiou a iniciativa do Sindicato dos Padei-
ros quanto ao tema e lembrou a todos os 
presentes o importante papel do Sindicato 
na medida que resultou na redução zero da 
alíquota do ICMs do pão, da farinha, do bis-
coito, por exemplo. 

A programação contemplou a palestra sobre 
a NR 12 (Norma Regulamentadora), proferida 
por João Guilherme Ewerton, auditor fiscal da 
Delegacia Regional do Trabalho (DRT). Confor-
me ele, em 1994, quando por interferência do 

Sindicato dos Padeiros o 
assunto entrou na pauta 
do Ministério do Traba-
lho, Ministério Público do 
Trabalho, Fundacentro e 
Diesat, com a obrigato-
riedade de kits de segu-
rança nos equipamentos 
nas empresas. Os resul-
tados levaram à extensão 
da Norma a todo o país 
e mais adiante o anexo VI 
da nova NR, exigindo dispositivo de seguran-
ça em todos os equipamentos e não apenas 
no cilindro de massa. 

Com a proposta de estar sempre presente, 
o SINTESP também prestigiou o evento com 
a participação de seu presidente, Marcos 

Antônio de Almeida 
Ribeiro, que falou so-
bre o papel do cipeiro 
como sendo “o anjo 
da guarda dos traba-
lhadores” e como tal 
tem a responsabilida-
de e o compromisso 
com a segurança e 
a saúde dos traba-
lhadores. Marcos 
apontou ainda os 
12 mandamentos de 

um bom cipeiro: relação social; expressar-se 
bem;  poder de convencimento; participati-
vo; perfil questionador; bom temperamento; 
ser político; liderança; ser ético; ter paciência; 
conhecimento da NR 12; atualização cons-
tante da legislação trabalhista, previden-
ciária, meio ambiente, etc. “Considero esta 
iniciativa muito louvável, pois é uma oportu-
nidade de disseminarmos a importância das 
práticas prevencionistas e contribuir com a 
nossa experiência para uma melhor quali-
dade de vida nos ambientes de trabalho no 
setor da panificação”, salientou.

Na oportunidade, 150 cipeiros receberam 
do Sindicato dos Padeiros do Estado de São 
Paulo, o certificado de participação do Cipão 
- 1º Encontro de Cipeiros da Panificação e 
Confeitaria de São Paulo, que aconteceu em 
setembro de 2012.  

SinTeSP prestigia 1º encontro de cipeiros da 
   Panificação e confeitaria de São Paulo

Marcos, presidente do SINTESP, falou 
sobre o perfil do Técnico de Segurança 
do Trabalho e sua importância para 
consolidar as práticas prevencionistas

Marcos ao lado do governador Geraldo 
Alckmin, que também prestigiou a 

iniciativa do Sindicato dos Padeiros
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A 
inauguração do novo Trevo dos Pi-
mentas, no km 25 da Rodovia Ayr-
ton Senna, em Guarulhos, SP, dia 17 

de janeiro de 2013, provou que a gestão da 
Segurança e Saúde do Trabalho em canteiro 
de obras é imprescindível para a preservação 
da vida dos trabalhadores. 

A obra, executada pela concessionária Eco-
pista, contou com índices representativos: 
iniciada em março de 2012, foi entregue 
com dois meses de antecedência; o investi-
mento na obra foi de R$ 44,5 milhões, oriun-
dos da receita dos pedágios e financiamento 
do BNDES e gerou de cerca de 250 empre-
gos diretos e indiretos. Porém, um índice que 
mereceu destaque foi o de zero de ocorrên-
cia de acidentes graves e fatais. 

Presente na inauguração, o governador Geral-
do Alckmin, parabenizou os trabalhadores e fez 
questão de frisar a importância da colaboração 
de todos para a preservação da qualidade de 
vida no ambiente de trabalho. Graças ao tra-
balho incessante, especialmente, dos Técnicos 
de Segurança do Trabalho, esta obra não foi 
manchada com sangue de trabalhador.

Para Marcos Antonio Ribeiro, presidente do SIN-
TESP, que representou a categoria dos TSTs no 
evento, o governador deu um ótimo exemplo 
ao enaltecer a cultura da prática prevencionista 
nos canteiros de obras. “Valorizar a boa gestão 
da SST é a melhor forma de motivar o trabalha-
dor para estar sempre atento à sua segurança e 
saúde no ambiente de trabalho e, assim, evitar 
que ocorram acidentes e mortes”, declarou.

Também participaram da inauguração Se-
bastião Almeida, prefeito de Guarulhos; An-
tonio de Sousa Ramalho, deputado estadual 
(PSDB) e presidente do Sintracon-SP; entre 
outras autoridades.  

P 
ara debater a Segurança e Saúde do 
Trabalhador, o Sindalco - Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias Químicas, 

Farmacêuticas e na Fabricação de Álcool, Eta-
nol, Bioetanol e Biocombustível de Araçatuba e 
Região, com o apoio e colaboração da Fequim-
far - Federação dos Trabalhadores nas Indústrias 
Químicas e Farmacêuticas do Estado de São Pau-
lo, realizou no dia 18 de fevereiro de 2013, o 3º 
Encontro de Cipeiros e Profissionais do Sesmt do 
Setor Químico de Araçatuba e Região, como o ob-
jetivo de permitir ações que reduzam ou eliminem 
os riscos à saúde decorrentes do trabalho, obter a 
atuação responsável do membro da Cipa e intera-
gir com o público-alvo (cipeiros, Técnicos de Segu-
rança do Trabalho, engenheiros de segurança do 
trabalho, médicos do trabalho, enfermeiros do tra-
balho e auxiliares de enfermagem do trabalho).

A cerimônia de abertura contou com as presen-
ças de José Roberto da Cunha, presidente do 
Sindalco; Isabel Teresa Martin, coordenadora do 
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 
de Araçatuba; Célio Donizeti Kiill, diretor Técnico 
no Centro Regional de Araçatuba da Secretaria 
do Emprego e Relações do Trabalho, que repre-
sentou o secretário do Emprego e Relações do 
Trabalho, Carlos Andreu Ortiz; João Donizeti Sca-
boli, diretor do Departamento de Saúde do Traba-

lhador da Fequimfar; Marcos Antônio de Almeida 
Ribeiro, presidente do SINTESP, entre outros. 

Para Cunha, presidente do Sindalco, o evento 
contribuiu para maior conscientização dos riscos 
e, principalmente, em como prevenir acidentes, 
doenças e mortes do trabalho. “Ficamos felizes 
e nos sentimos honrados em poder proporcionar 
aos trabalhadores esse encontro que, sem dúvi-
da, colabora para o trabalho dos membros da 
Cipa e Sesmt dentro das empresas”, disse. 

Scaboli, por sua vez, informou que ações como 
essas “agregam conhecimento, troca de expe-
riência e aprendizado a todos os participantes e, 
consequentemente, isso reflete dentro do local de 
trabalho, evitando que os números de doenças, 
acidentes e mortes do trabalho, que cresce dema-
siadamente, diminua a cada dia”.

A programação do encontro foi composta 
pelas palestras: “FAP, NETP e as Ações Re-
gressivas” apresentada por Ronaldo Mata, 
integrante do Departamento de Educação 
Previdenciária do INSS; “Qualidade de Vida 
Dentro e Fora das Empresas”, proferida por 
Fábio Lais, consultor, palestrante, docente no 
Senac e professor universitário; “O Custo dos 
Acidentes de Trabalho” ministrado por Rogé-
rio de Jesus, Técnico de Segurança do Traba-
lho, diretor do SINTESP e diretor do Departa-
mento de Saúde e Segurança do Trabalho da 
Força Sindical de São Paulo; e, encerrando o 
encontro, o tema “NR – 12 – Proteção Nas 
Máquinas e Equipamentos” foi debatido por 
Roberto Giuliano do Valle, pesquisador na 
Fundacentro – Fundação Jorge Duprat Figuei-
redo de Segurança e Medicina do Trabalho.

Representando a categoria dos Técnicos de Se-
gurança do Trabalho durante o evento, Marcos, 
presidente do SINTESP, exaltou, mais uma vez, 
a importância da parceria efetuada com o sindi-
cato dos Químicos, a qual visa a participação do 
SINTESP em todos os encontros que envolvem a 
temática sobre a Segurança e Saúde do Traba-
lhador. “Isso fortalece a nossa proposta de ‘estar 
sempre presente’ e contribui para a disseminação 
da cultura prevencionista”, declara Marcos.  

G
er

al obra na Rodovia Ayrton Senna  
destaca gestão bem-sucedida em SST

Sindalco realizou 3º encontro de cipa e Sesmt em Araçatuba

 Durante a inauguração da obra 
foi reconhecida a importância dos 
trabalhadores para a boa gestão da SST

Marcos, do SINTESP; Ramalho, do 
Sintracon-SP; e o governador Alckmin, 

marcaram presenças no evento

Com a proposta de estar sempre presente, 
o SINTESP, na pessoa de seu presidente, 
Marcos Ribeiro, ressaltou a importância dos 
Técnicos de Segurança do Trabalho
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en
te criação da “Rede Sustentabilidade” 

  amplia conceito em sete pilares

U 
m termo muito di-
fundido atualmente 
“Sustentabilidade” 

tem chamado a atenção, 
quando neste último mês, 
dia 16/02/2013, surge no 
Brasil à proposta de criação 
de um partido político deno-

minado “Rede Sustentabilidade”.

A definição mais usada para o desenvol-
vimento sustentável constante no Rela-
tório Brundtland é: 

O “Rede Sustentabilidade” traz um con-
ceito amplo de sustentabilidade envol-
vendo sete dimensões – e não apenas 
as quatro descritas pela ONU. Além da 
Sustentabilidade Econômica, Social, Am-
biental e Cultural, inclui-se nestes a Éti-
ca, Política e a Estética.

O desenvolvimento que 
procura satisfazer as 

necessidades da geração 
atual, sem comprometer 

a capacidade das 
gerações futuras de 
satisfazerem as suas 

próprias necessidades, 
significa possibilitar 

que as pessoas, agora 
e no futuro, atinjam 

um nível satisfatório de 
desenvolvimento social e 

econômico e de realização 
humana e cultural, 
fazendo, ao mesmo 

tempo, um uso razoável 
dos recursos da terra e 

preservando as espécies e 
os habitats naturais.

Sustentabilidade econômi-
ca ”Transformar as vantagens com-
parativas em vantagens competitivas”. 
Capacidade de transformar os recursos 
naturais e os bens e serviços que são 
produzidos em melhoria da qualidade 
de vida das pessoas, em saúde, educa-
ção, entretenimento, vida digna e plena 
para as pessoas, evitando os picos 
econômicos, e que leve em considera-
ção uma baixíssima, senão nula taxa 
de inflação por ano.

Sustentabilidade social ”Equili-
brar os princípios de equidade, bus-
cando fazer com que a vida de todas 
as pessoas possa ser digna de ser 
vivida”. Eliminar a desigualdade social, 
possibilitar o acesso aos direitos sociais 
igualitários a todos como educação, 
saúde, emprego, renda, etc.

Sustentabilidade ambien-
tal Utilizar os recursos de tal forma 
que as necessidades de vida digna 
e plena possam ser satisfeitas sem 
comprometer a vida digna e plena das 
presentes e futuras gerações.

Sustentabilidade cultu-
ral Capacidade de ter um modelo 
de desenvolvimento que preserve 
a diversidade. Não há inovação 
na mesmice, só há inovação na 
diversidade. A sustentabilidade 
cultural aponta para uma nova 
abordagem interdisciplinar, dedicada 
a aumentar o significado da cultura 
e a importância das suas caracte-
rísticas tangíveis e intangíveis nos 

campos locais, regionais e globais do 
desenvolvimento sustentável. 

Sustentabilidade ética Nós 
somos seres que nos importamos uns 
com os outros, com os que estão aqui 
e com os que virão no futuro. Isso se 
chama laço social ou aliança intergera-
cional. Isso não se resolve na técnica, 
isso se resolve na ética. Se eu não me 
importo com os que ainda vão nascer, 
eu vou destruir os recursos de milha-
res e milhares de anos pelo lucro de 
apenas algumas décadas. Isso seria o 
fim da espécie humana

Sustentabilidade política Enga-
jamento da sociedade para a solubili-
dade das questões sociais. Geralmente 
as questões são terceirizadas a outros 
para que se encontrem as melhores 
práticas, queremos que alguém pro-
meta que vai resolver algum problema. 
Esses problemas devem ser nossos. 
Isso é a sustentabilidade política. 
Enquanto a corrupção, por exemplo, 
for um problema para alguém resolver, 
teremos corrupção. “Quando virar um 
problema nosso, pode ter certeza de 
que haverá uma qualidade para as 
instituições brasileiras.”

Sustentabilidade estética Al-
gumas coisas têm valor simbólico e 
não puramente econômico. A estética 
O Pão de Açúcar (no Rio de Janeiro) 
pode não ter nenhuma liquidez, mas 
nenhum de nós vai deixar destruir o 
Pão de Açúcar para virar brita. “Isso é 
sustentabilidade estética.”

Veja as definições dos sete pilares da  sustentabi-
lidade apresentado por “Rede sustentabilidade”:

O ciclo produtivo de via única, com seus 
efeitos ambientais nocivos, elevado grau 
de irracionalidade e falta de economici-
dade, está sendo gradativamente substi-

tuído pela adoção do fluxo da economia 
de ciclo fechado e este novo modelo será 
realidade com os pilares de sustentabili-
dade.   
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ito
r “Estamos precisando contratar 

um Técnico de Segurança do Tra-
balho e estou em dúvida quanto 
a carga horário do mesmo. 
Observei que na NR4, do MTE, 
estabelece oito horas diárias, mas 
não diz quantos dias na semana. 
A jornada que eu precisava seria 
de segunda a quinta-feira, das 
7h00 às 17h00; e de sexta-feira, 
das 7h00 às 16h00. Poderia ser 
dessa forma?”
Karina G. Gomes
Departamento Pessoal - MGS 
Contabilidade

Resp.: “Olá Karina! A legislação trabalhista exige 
44 horas semanais e, conforme você informa, 
do total de horas trabalhadas, subtraindo 1 hora 
de almoço, perfaz este total de 44 horas. Logo, 
você poderá contratar o Técnico de Segurança 
do Trabalho para cumprir este horário.
Pelo fato deste regime de horário estar fora do 
acordado em Convenção Coletiva de Trabalho, 
você deverá emitir um aditivo de contrato as-
sinado pela empresa contratante, pelo funcio-
nário Técnico de Segurança do Trabalho e pela 
entidade sindical (SINTESP), notificando de qual 
forma serão cumpridas as 44 horas semanais, 
protocolando-o no sindicato à Rua Culto à 
Ciência, 680 - Sala 3 – Botafogo - CEP: 13020-

061 – Campinas – SP - Fone: (19) 3232-4237 
- Fone: (19) 9129-2801 - Nextel: (19) 7804-2477 
- ID 55*82*18000 - E-mail: sintespcampinas@
sintesp.org.br, na atenção do Diretor Vice-Presi-
dente Regional: Luiz Alberto Prado Correa.
O piso salarial para contratação é de R$ 
2.376,00. E, só para lembrar, o recolhimento das 
contribuições sindicais do Técnico de Segurança 
do Trabalho, por ser uma profissão diferenciada, 
deverá ser realizada para o SINTESP, através de 
Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical, 
disponibilizada no site www.sintesp.org.br, a fim 
de evitar cobranças posteriores.”
Wagner De Paula
Diretor Social e 2º Secretário - SINTESP

“Venho, por meio desta, solicitar o envio 
da carteira de estudante com referência 
ao ano corrente, pois a minha encontra-se 
desatualizada, uma vez que me encontro, 
ainda, em fase de conclusão de curso, sen-
do devidamente afiliado a este sindicato, 
conforme Inscrição N° 151840, e, estando 
em dia com os pagamentos do mesmo”.
Christiano Eurico Ferreira Costa

Resp.: “Christiano, nossa carteirinha não é 
anual, ela tem validade indeterminada. Você 
só poderá ter outra quando, após formado, 
tiver em mãos o registro no M.T.E., que 
passará a ser reproduzido no verso da sua 

carteira de associado”.
Rene Alves Cavalcanti
Diretor de Desenvolvimento Profissional 
do SINTESP

“Quero trabalhar na área como Técnico 
de Segurança do Trabalho. Tenho curso de 
Técnico de Meio Ambiente e já enviei mi-
lhares de currículos. Trabalho na Braskem 
Cubatão. Por favor, me ajudem.”
Alessandro de Souza Costa

Resp.: “É assim mesmo, as escolas formam TSTs 
aos milhares, iludindo-os com a perspectiva de 
emprego fácil. Depois de formados é ao SINTESP 
a quem se recorrem para conseguir emprego. 
As empresas não procuram o sindicato para 
conseguir profissionais. Aliás, no máximo 30% 
das vagas são através de agência, jornal e site 
de empregos. 70% das vagas são por QI (quem 
indica), ou seja, as empresas pedem indicação 
e para estarem mais acessíveis à estas vagas os 
profissionais precisam fazer uma boa rede de 
contatos, através dos relacionamentos com os 
colegas de curso, professores, além de cursos e 
eventos. No que podemos lhe ajudar é indicando 
que – na qualidade de associado – cadastre-se 
na bolsa de empregos de nosso sites e acesse as 
vagas frequentemente.
Rene Alves Cavalcanti - Diretor de Desen-
volvimento Profissional SINTESP

campanha 
Associativa 2013

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 

Ag
en

da
 d

e 
cu

rs
os SINTESP inicia 2013 com realização 

de vários cursos e treinamentos
O Departamento de Cursos 
e Treinamentos do SINTESP 
iniciou 2013 a todo vapor. 
Segundo Rene Alves Caval-
canti, diretor de Desenvolvi-
mento Profissional, no mês 
de janeiro foram realizados, 
na sede da entidade, três 
cursos que abordaram os 
temas “Investigação de Aci-
dentes”, “Trabalho em Al-
tura” e “Operador de Empi-
lhadeiras”, o quais contaram 

com um total de 90 participantes. 
Além disso, foram promovidas duas 
palestras com mais de 70 pessoas 
presentes; e um encontro sobre a 
NR-35 no Vale do Paraíba com 30 
participantes. 

“Desta forma, iniciamos o ano com 
um saldo muito positivo e que refor-
ça a nossa proposta de capacitar e 

atualizar os Técnicos de Segurança 
do Trabalho, estudantes e demais 
profissionais prevencionistas inte-
ressados no setor. Nosso objetivo é 
promover a conscientização do pro-
fissional e contribuir para a melhoria 
contínua da Segurança e Saúde do 
Trabalho”, declarou Rene.

A partir de março, já estão agenda-
dos os cursos “PPR - Programa de 
Proteção Respiratória” que será rea-
lizado entre os dias 4 e 8; “Programa 
de Prevenção de Riscos em Prensas e 
Máquinas Injetoras de Plástico”, que 
acontecerá de 2 à 9; e “Gestão Bási-
ca em Ergonomia”, que será entre os 
dias 4 e 8.

Os interessados podem fazer  
inscrições através do e-mail  
treinamento@sintesp.org.br. 



e                      
uniram-se para oferecer
a MELHOR ASSISTÊNCIA
ODONTÓLOGICA
para você e sua família!

Cuide

de você

e de sua

família
!

Quem pode aderir ao plano?
Titulares: Profissionais, Técnicos de Segurança
do Trabalho Associados;
Dependentes: Esposa, filhos, netos e enteados;
Agregados: pais, irmãos, sobrinhos, sogra, sogro, genro e nora
ou qualquer pessoa do seu relacionamento.

O oferece mais um BENEFÍCIO para você e sua familia

Cobertura de 182
procedimentos!
Rol de procedimentos exigido pela ANS. 

√ Consultas
√ Urgência e Emergência 24hs
√ Restauração
√ Extração
√ Tratamento de Canal
√ Raios X
√ Tratamento de Gengivas
√ Tratamento de Crianças
√ Prevenção
√ Aparelho Convencional GRÁTIS

entre outros

Plano Special
de R$ 44,00

por: R$14,00
mensal/
pessoa

Importante!
Para usufruir deste benefício, você Profissional Técnico de Segurança do Trabalho
precisa ser associado ao                .

Ampla rede em todo o Brasil!
Atendimento disponível em todo
o Estado de São Paulo.

RENOVE A TAXA ASSOCIATIVA para fazer o
seu Plano. Se você não for ASSOCIADO,
ASSOCIE-SE E GOZE DESTE BENEFÍCIO!



1.000 páginas

R$ 69,00

A íntegra das Normas Regulamentares nº 1 a 35 e principais legislações 
complementares em 1.000 páginas, organizadas e atualizadas por uma 
equipe especializada da Atlas.
Com as Alterações da Lei nº 12.740, de 8-12-2012, e das NRs 28 e 33.

Compre pelo (11) 3362-1104 ou 
na Rua 24 de Maio, 104 – 5º andar – República

*preços sujeitos a alteração sem prévio aviso.

www.sintesp.org.br

de
por

para associados
do Sintesp
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