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Q 
uando a prevenção e com-
bate a incêndio falha fica-
mos na expectativa que o 
incêndio seja o menos dano-
so possível e as esperanças 

em seu combate, geralmente, fica a cargo 
do Estado que possui ou deveria dispor de 
unidades capacitadas para o combate ao 
incêndio.

No dia 08 de Março, uma loja de mate-
riais de construção em Iguatu, a 384 km 
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Marcos Antonio Ribeiro - 
Presidente do SINTESP

S egundo especialistas, a má 
qualidade da educação bási-
ca, a má formação no ensino 

superior, a falta de dedicação dos estu-
dantes e a abertura indiscriminada de 
faculdades de Direito colaboraram com 

o triste desempenho no exame da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB). Mais da metade dos estudantes 
que concluíram o curso de Medicina nas universidades 
do Estado de SP não tem domínio de áreas básicas 
para exercerem a profissão. O resultado disto foi apre-
sentado pelo Conselho Regional de Medicina do Esta-
do de São Paulo (Cremesp) com base nos resultados 
do exame, que dos 2.411 participantes, 54,5% não 
acertaram 60% das questões e foram reprovados.

O controle social quanto à qualidade daqueles que 
prestam serviços à população é importante para a 
preservação de direitos e prevenção à integridade 
física destes. Neste sentido é bem possível que a ve-
rificação de proficiência mínima para exercer funções 
em SST seria muito importante para os trabalhadores 
e empregadores que se utilizam dos serviços destes 
profissionais.

O decreto 7.566, de 23 de setembro de 1909, assi-
nado pelo então presidente Nilo Peçanha, é conside-
rado o marco inicial do ensino profissional, científico 
e tecnológico, de abrangência federal no Brasil. O ato 
criou 19 Escolas de Aprendizes Artífices, que tinham 
o objetivo de oferecer ensino profissional primário e 
gratuito para pessoas que o governo chamava de “de-
safortunadas” à época.

Desta data até os tempos de hoje muito foi alterado os 
processos de ensino e aprendizagem. O Ministério da 
Educação (MEC) lançou, em 2007, o programa Escola 
Técnica Aberta do Brasil (Rede e-Tec Brasil) com o obje-
tivo de democratizar o acesso ao ensino técnico de nível 
médio à educação profissional e tecnológica. Nos três 
primeiros anos de atuação foram oferecidos pela Rede e-
Tec Brasil, aproximadamente, 30 mil vagas em 49 cursos 
técnicos de nível médios à distância agrupados em dez 
eixos, segundo o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.

Observa-se desde então, que atualmente, com toda 
mudança social, cultural, econômica e tecnológica, os 
Cursos Técnicos de Nível Médio e, neste incluso o do 
Técnico de Segurança do Trabalho, que somente não 
houve mudanças no conceito assistencialista pelo Es-
tado, contudo, a educação Profissional se transformou, 
também, num grande e rentável negócio.

Assim sendo, talvez seja o momento de pensarmos na 
possibilidade de aplicação de Exame de Proficiência na 
Formação Técnica de Nível Médio. Longe de imaginar 
que esta será a solução para todos os problemas de 
formação profissional, como a baixa qualidade dos 
profissionais lançados no mercado, porém, com certe-
za seria um efetivo controle social e identificação das 
responsabilidades das escolas na formação destes bem 
aventurados, numa oportunidade de trabalho e renda, 
além de uma grande responsabilidade com a vida e 
integridade dos tomadores de serviços destes.

O SINTESP vem se esforçando constantemente, reali-
zando interações para a melhoria continua na forma-

ção do profissional Técnico de Segurança do Trabalho, 
e com relação aos cursos de formação do profissional 
Técnico de Segurança do Trabalho, uma das ações do 
SINTESP é ministrar palestras nas escolas de formação 
direcionadas aos alunos, com o intuito de esclareci-
mento de dúvidas, interagir e levar conhecimento téc-
nico aos futuros profissionais. Uma das questões que 
sempre abordamos e recomendamos é que os coor-
denadores destes cursos sejam Técnicos de Segurança 
do Trabalho, não desmerecendo outros profissionais da 
área, mas sim, pelo fato do Técnico de Segurança do 
Trabalho ser o único profissional do SESMT com forma-
ção específica na área e atuar em período integral nas 
empresas em prol das SST.

Recomendamos também que qualquer profissional do 
SESMT, para ser docente nas escolas de formação de 
técnicos de segurança do trabalho, tenha que possuir 
experiência técnica e vivência na área, para com isto, 
ter propriedade para ministrar aulas, utilizando-se de 
exemplos práticos, formando assim outros profissio-
nais com qualidade. No mais, para ministrar os diversos 
componentes curriculares da organização do plano de 
curso, deverão ser admitidos docentes que possuam 
sólidas relações com a habilitação profissional de Téc-
nico de Segurança do Trabalho, com experiência pro-
fissional na área ou no componente que for ministrar, 
bem como com experiência prática comprovada. 

Infelizmente a realidade tem nos mostrado ser total-
mente o inverso, diferente de nossa proposta. Portan-
to, vamos cobrar um posicionamento mais responsável 
por parte do MEC – Ministério da Educação e Cultura.
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aos trabalhadores do Vale 
do Paraíba e região, o SIN-
TESP - Sindicato dos Técni-
cos de Segurança do Traba-
lho no Estado de São Paulo, 
em sua Regional Vale do 

Paraíba, tem desenvolvido uma intensa pro-
gramação com o objetivo de atualizar as 
informações em prol dos profissionais que 
atuam na área de Segurança e Saúde do Tra-
balho e demais interessados.

Segundo Jacy Pitta, vice-presidente da Re-
gional SINTESP Vale do Paraíba, a demanda 
por informações atualizadas é muito grande 
na região e os profissionais carecem de en-
contros nos quais possam trocar experiên-

cias, tirar dúvidas e aprofundar 
seus conhecimentos acerca das 
práticas prevencionistas que dão 
certo e promovem o bem-estar 
e a qualidade de vida nos am-
bientes de trabalho. “Desta for-
ma, o SINTESP, tem procurado, 
através desses eventos, sejam 
eles, treinamentos, workshops, 
seminários, etc, preencher essas 
lacunas e contribuir para uma 
melhor capacitação dos profis-
sionais da categoria”, destaca.

Pitta citou como algumas refe-
rências bem-sucedidasjá reali-
zadas este ano: o treinamento 
“Instrutor de Trabalho em Altu-
ra”, realizado em São José dos Campos, dias 
17 e 18 Janeiro; o curso “Instrutor de Traba-
lho em Altura”, que aconteceu dias 14 e 15 
de fevereiro; o Seminário “NR 35”, promo-
vido no Senac São José dos Campos, dia 22 
de fevereiro; eos cursos sobre “Escoramento 
de Vala” e “Espaço Confinado”, realizados 
em março, na cidade Taubaté.  “Temos con-
tado com uma média de 20 participantes 
em cada evento, sendo 80% composto por 
Técnicos de Segurança do Trabalho e 20% 
por estudantes e profissionais interessados 
no assunto, principalmente, oriundos de 
empresas importantes da região, o que de-
monstra o interesse crescente em relação as 
questões que envolvem a SST”, observou.

Entre os temas de maior procura, Pitta des-
tacou a abordagem especial sobre a NR 35, 
com ênfase em “Salvamento e Resgate”. 
O evento que contou com o apoio do Se-
nac de São José dos Campos apresentou a 
palestra “Legislação e obrigatoriedade da 
equipe de resgate e sua formação”, profe-

rida por Julio Jordão, diretor Regional 
do SINTESP Osasco; que é também 
membro do GTT – Grupo de Traba-
lho Tripartite na nova Norma Regula-
mentadora sobre Trabalho em altura 
– NR 35, e professor e Consultor Téc-
nico na área de Saúde e Segurança 
do Trabalho. Outro palestrante que 
compôs a programação foi Carlos 

Alberto Franco, que tratou 
sobre “Stress das equipes 
de resgate no atendimento a 
emergência”. Carlos é coor-
denador em Resgate Técni-
co da Net Arpas Bombeiros, 
professor e Consultor Técni-
co na área de Saúde e Segu-
rança do Trabalho, e instrutor 
de treinamento do SINTESP. 
“Neste seminário contamos 
com as parcerias das empre-
sas Kaefy do Brasil, Alphar e 
Net Arpas Bombeiros, que 
ofereceram o coffee break”, 
contou Pitta. O investimento 
por parte dos trabalhadores 
foi na forma de doação de 

dois quilos de alimentos não perecíveis, 
que foram doadosàuma entidade de cari-
dade da região.

Para abril já estão agendados o curso “Técni-
cas de Resgate”, que também será ministrado 
por Carlos Alberto Franco, que entre suas atri-
buições é coordenador da Equipe de Resgate 
e Salvamento da empresa Kaefy. O curso irá 
ocorrer na Escola Henze Bombeiros, de For-
mação de Bombeiro Civil, em São José dos 
Campos, dia 10 de abril. Pitta destaca que o 
conteúdo programático contará com a orien-
tação sobre questões como: montagem de 
sistemas de recuperação;  utilização de maca 
envelope;  resgate simples; resgate em am-
biente elevado; primeiros socorros (estabili-
zando a vítima) e avaliação prática. 

“Iremos realizar, ainda no mês abril, cursos 
sobre Instrutor de Empilhadeira e Escoramen-
to de Vala”, informou Pitta. Segundo ele, a 
Regional Vale do Paraíba está sempre atuan-
te para promover e disseminar informações. 
“Temos notado o crescente interesse dos 
profissionais, principalmente, por causa da 
falta de pessoas especializadas que possam 
ajudá-los de forma prática. Por isso, as inicia-
tivas do SINTESP de maneira geral, no Vale 
do Paraíba, são produtivas e cumprem com 
o papel de auxiliar o Técnico de Segurança 
do Trabalho e demais interessados em SST”, 
concluiu Pitta.  

SINTESP Regional Vale do Paraíba  
    promove eventos em prol da SST

Pitta: “O SINTESP, tem 
procurado, através desses 
eventos, preencher a 
demanda existente na 
região do Vale do Paraíba 
e contribuir para uma 
melhor capacitação dos 
profissionais da categoria”

O treinamento 
“Instrutor de 
Trabalho em Altura”, 
realizado em São 
José dos Campos, 
dias 17 e 18 Janeiro 
passado, é a mostra 
de que o SINTESP 
tem buscado atender 
tecnicamente os 
profissionais da 
região
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E 
m solenidade, realizada dia 1 de 
março de 2013, a Regional SIN-
TESP ABCDMRP, na pessoa de seu 

vice-presidente Luiz Carlos Crispim, pas-
sou a compor a Comissão da Segurança 
e Saúde do Trabalhador da OAB – Ordem 
dos Advogados do Brasil. 

O evento, que aconteceu no Teatro Clara 
Nunes, em Diadema, SP, contou com um 
público de, aproximadamente, 380 pessoas, 
entre advogados, políticos locais e regionais, 
sociedade organizada, sindicatos, especialis-
tas na área de SST e demais convidados.

Conforme explica Luiz Crispim, o objetivo 
da Comissão da Segurança e Saúde do 
Trabalhador da OAB Diadema é o de 
acompanhar os processos sobre seguran-
ça e saúde do trabalho junto à sociedade 
organizada, bem como ao cidadão nas 
questões que são pertinentes ao setor de 
SST, além de proporcionar a realização de 
treinamentos, cursos, ações e palestras na 

sede da OAB , em Diadema, 
sobre assuntos relevantes 
ao trabalhador.

Por ser uma entidade re-
presentativa da classe pre-
vencionista, Luiz Crispim 
declarou, ao Jornal Pri-
meiro Passo, que é muito 
importante a participação 
do SINTESP nesta comis-
são da OAB. 

Segundo ele, um dos obje-
tivos é estabelecer um entendi-
mento com a sociedade cívil e 
a comunidade jurídica (advoga-
dos e estudiosos do Direito) e demais profis-
sionais envolvidos com o setor de segurança 
e saúde do trabalho. "Vamos trabalhar proa-
tivamente também para buscar aprimora-
mento das legislações jurídicas no contexto 
prevencionista, voltados à segurança e saúde 
do trabalho", declarou Luiz Crispim.

 De acordo com Luiz Crispim: "a Comis-
são está de portas abertas para que mais 
representantes do nosso sindicato partici-
pem dessas atividades e agreguem ações 
significativas com suas experiências”, res-
saltou o vice-presidente da Regional SIN-
TESP ABCDMRP. 

SINTESP Regional abCdmRP integra Comissão  
   da Segurança e Saúde do Trabalhador da Oab

Dr. Edivaldo Ap. Lubeck,  secretário geral da OAB; Dr. Virgílio, 
presidente da Comisão de Meio Ambiente da OAB; Luiz 
Crispim, vice-presidente da Regional SINTESP ABCDMRP; Dr. 
Claudio de Miranda, presidente e coordenador das Comissões 
da OAB, e diretor da UST Diadema Sotero Brasil
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combate a Incêndios - brasil em Chamas
Por Valdizar Albuquerque, Colaboração: Sofia Jucon

Q 
uando a prevenção e 
combate a incêndio 
falha ficamos na expec-
tativa que o incêndio 
seja o menos danoso 

possível e as esperanças para o seu combate, 
geralmente, fica a cargo do Estado, que possui 
ou deveria dispor de unidades capacitadas para 
o combate ao incêndio.

No dia 08 de Março, uma loja de materiais de 
construção em Iguatu, a 384 km de Fortaleza, CE, 
teve início a um incêndio. Segundo informações 
do sargento Heder, do Corpo de Bombeiros de 
Iguatu, o fogo começou por volta das 20h30min 
e se espalhou rapidamente devido à quantidade 
de materiais inflamável tais como tintas, vernizes,  
solventes, canos de PVC, dentre outros. 

Cerca de 30 bombeiros participaram da opera-
ção com objetivo de controlar o fogo. Equipes 
do Corpo de Bombeiros do Crato e Tauá parti-
ciparam dos trabalhos, controlando o incêndio 
exatamente às 00h20min. Segundo informa-
ções, a demora no combate se deu pela preca-
riedade de homens e equipamentos.

Diante deste cenário, solicitações de mais estru-
tura para o Corpo de Bombeiros do município 
de Iguatu foram solicitadas ao Estado, além de 
que a deficiência de recursos da corporação fez 
com que a própria população tivesse de auxiliar 
nos trabalhos de socorro.

No Estado do Maranhão tem um bombeiro para 
cada cinco mil habitantes, quando a ONU reco-
menda um para cada mil pessoas. 
Eles estão 

em apenas três dos 217 
municípios.

Em vários estados a 
situação é parecida. 
Em Minas Gerais, 801 
municípios estão sem 
grupamento de bom-
beiros; no Paraná, 349; 
em Goiás, são 215; e 
em São Paulo, 506 ci-
dades sem batalhões. 
Mais da metade dos 
moradores que formam 
a região metropolitana 
de São Paulo não tem 
Corpo de Bombeiros. Cara-
picuíba, com 400 mil habitantes, é um deles.

Não são poucas as ocorrências em que os 
bombeiros demoraram tanto para chegar, que 
vizinhos é que socorrem ou tentam, pelo me-
nos, retirar as pessoas do local.

Na cidade de Taboão da Serra, também na 
Grande São Paulo, quatro pessoas morreram em 
incêndio recentemente. Mãe e filha consegui-
ram ser resgatadas pelos vizinhos. Os bombeiros 
vieram da vizinha Itapecerica, e para os vizinhos 
atuarem enfrentaram lá os policiais, que não 
deixavam ninguém se aproximar da casa.

Em nota, o Corpo de Bombeiros de São Paulo 
disse que tem unidades instaladas em cidades 
onde moram 33 milhões de pessoas, o que cor-
r e s -ponde a 80% da população do Estado, e 

que o tempo para atender a chamadas 
onde faltam batalhões é de 11 minutos 
e 25 segundos.

No estado de São Paulo, por lei, 
a tarefa de cons-
truir novas sedes 
para os bombei-
ros é dos muni-
cípios. “É dever e 
responsabilidade 
do Estado fornecer 
pessoal e uniforme, 
e ao município res-

ponsabilidade como compras de combustíveis e 
instalação do Corpo de Bombeiros”, afirma Ka-
rina Kufa, representante da Comissão de Direito 
Administrativo da OAB-SP.

Em 2009 com o advento da Lei Federal nº 
11.901, que regulamentou a profissão de 
bombeiro civil, uma intensa discussão se ini-
ciou em torno da denominação desta categoria 
profissional. De um lado, obviamente, estão os 
bombeiros civis, embalados pelo tão batalhado 
reconhecimento legal de sua profissão, cuja de-
manda crescente no mercado de trabalho faz 
crescer exponencialmente o número de empre-
sas destinadas à formação desse pessoal. Do 
outro, os bombeiros militares consideram que o 
termo “bombeiro” é uma denominação inade-
quada para os profissionais civis, já que é vincu-
lada diretamente aos bombeiros militares, pro-
fissionais das forças de segurança pública dos 
estados e do Distrito Federal, “responsáveis em 
proporcionar segurança pública com vistas à 
incolumidade de vidas e do patrimônio, além 
de executar as atividades de defesa civil”.

O fato é que essa briga deu o que falar, tanto 
que, em 2011, foi tramitado o projeto de Lei 
Complementar (PLC 7/11), com o objetivo de 
por fim a esse verdadeiro cabo de guerra, alte-
rando de vez a denominação de bombeiro civil 
para brigadista particular. Fora realizada, inclusi-
ve, uma badalada audiência pública no Senado, 
com representantes das duas categorias.

Segundo o Relatório Chaves sobre a falta de Bombeiros no Brasil, 
o Corpo de Bombeiros Militar Estadual existe no país há cerca de 
156 anos e, em todos esses anos, só conseguiu instalar quartel de 
Bombeiro Militar em 635 municípios. A demanda crescente no 
mercado de trabalho faz crescer exponencialmente o número de 
empresas destinadas à formação de bombeiros civis
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Do ponto de vista prevencionista, fica claro 
que mais importante que o nome é a presen-
ça desses profissionais para a prevenção e 
combate ao incêndio.

Segundo Relatório Chaves sobre a falta de Bom-
beiros no país, o Corpo de Bombeiros Militar 
Estadual existe no Brasil há cerca de 156 anos 
e, em todos esses anos, só conseguiu instalar 
quartel de Bombeiro Militar em 635 municípios 
e, em muitos desses municípios, o quartel não 
atende aos requisitos mínimos estabelecidos 
nos protocolos internacionais, tamanha é a 
precariedade das instalações, das viaturas, dos 
materiais e equipamentos, da quantidade e da 
capacidade técnica dos bombeiros militares 
existentes no município, por causa da falta de 
requisitos mínimos de abrangência nacional 
para formação dos bombeiros, para especifica-
ção das instalações e para a fixação dos qua-
dros de efetivo, conforme poderá ser constatado 
visitando-se alguns quartéis. 

Em alguns Estados não há escola de formação 
de bombeiros e, em outros, a escola é muito 
pouco estruturada. Além disso, durante os trei-
namentos ainda prevalece muito o castigo físico, 
também conhecido por “ralo”, em detrimento 
da preocupação com o aprimoramento técnico. 

O modelo de Bombeiros Militar exclusivo exis-
tente no Brasil é um modelo caro e engessado 
do ponto de vista de seu regulamento disciplinar, 
que não permite questionamentos por parte dos 
subordinados aos seus superiores hierárquicos, 
mesmo quando esses questionamentos são fei-
tos visando à melhoria da qualidade dos serviços 
prestados pela corporação, e por não permitir 
reivindicações salariais mais arrojadas, por corre-
rem o risco de serem enquadradas como motim, 
pelo Código Penal Militar, conforme ocorreu no 
ano de 2011, no Estado do Rio de Janeiro.

Poucos países do mundo possuem Corpo de Bom-
beiros Militar e o exemplo mais significativo é o 
da França, que possui Corpo de Bombeiros Militar, 
do Exército, em Paris, e Corpo de Bombeiros Mi-
litar, da Marinha, em Marselha, segundo se tem 
notícia, desde a época de Napoleão Bonaparte. 

Na França, o Corpo de Bombeiros Militar não 
conseguiu se expandir para os demais municí-
pios, mas também não impediu que surgissem 
Corpos de Bombeiros Civis Municipais e Volun-
tários nas demais cidades.

Em 23 estados do Brasil, o Corpo de Bombei-
ros Militar já é independente da Polícia Militar 
e apenas nos estados de São Paulo, Bahia, Pa-

raná, e no Rio Grande do Sul, por exemplo, o 
Corpo de Bombeiros ainda está subordinado ao 
Comando da Polícia Militar. 

Os Corpos de Bombeiros que se emanciparam 
da Polícia Militar passaram a ter mais auto-
nomia, mas nem todos conseguiram evoluir o 
suficiente, em relação a aumento de efetivo e 
aquisição de viaturas, materiais e equipamentos 
de combate a incêndio e salvamento. 

Alguns Estados conseguiram aprovar leis au-
mentando o efetivo, conhecida como lei do 
efetivo fixado, foram criados vários Batalhões 
de Bombeiros ou Grupamentos de Bombeiros, 
preencheram-se os cargos de oficiais (tenente, 
capitão, major, tenente coronel e coronel) e de 
graduados, (cabos, sargentos e subtenentes), o 
que foi bom para a carreira desses profissionais, 
mas, infelizmente, em muitos Estados, o governo 
não autorizou a contratação do número de sol-
dados previstos na lei de efetivo, ficando uma 
grande defasagem entre o efetivo fixado e o 
efetivo existente. 

Essa defasagem fez surgir em alguns Estados, 
vários Batalhões de Bombeiros ou Grupamentos 
de Bombeiros que deveriam possuir vários quar-
téis de bombeiros nos municípios vizinhos, mas 
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que não foram criados, porque falta contratar e 
formar o efetivo de soldados. Em alguns Estados, 
quando as promoções dos oficiais começam a 
atrasar, eles passam a pressionar o governador e 
os deputados para aprovar uma lei aumentando 
o efetivo até a nova lei ser aprovada e eles todos 
serem promovidos, mas depois se esquecem de 
continuar pressionando para cobrar a contrata-
ção dos soldados, conforme aconteceu, recente-
mente, no Distrito Federal.

O tenente coronel Paulo Chaves de Araújo 
conta ainda em seu relatório Chaves, que 
visitando alguns Estados recentemente, en-
controu vários quartéis que se tornaram sede 
de Batalhões de Bombeiros ou Grupamentos 
de Bombeiros, onde há um tenente coronel, 
um ou dois majores, de três a cinco capitães, 
de cinco a 10 tenentes, tudo para comandar 
apenas aquele quartel, que possui somente 
de três a seis viaturas operacionais e onde 
grande parte do pessoal administrativo só 
trabalha meio expediente. 

Em alguns Estados, chega a ocorrer certo desvio 
da função de bombeiros, quando se constata 
haver muitos bombeiros exercendo funções que 
são próprias da área da saúde e de Defesa Civil 
Municipal e até de tripulante de carro de cadá-
ver, como se vê aparecer no noticiário do Rio de 
Janeiro e, que em tese, poderá trazer prejuízos 
para as atividades de prevenção e combate a 
incêndios e salvamento, que são próprias de 
bombeiros e, ainda, irá contribuir para consu-
mir muito recurso do orçamento da corporação, 
tanto para o pessoal da ativa, inativos e da re-
serva remunerada.

O Estado de São Paulo possui 645 municípios, 
um efetivo fixado em torno de 9.800 bombei-
ros e apenas cinco coronéis. O Estado do Rio de 
Janeiro possui apenas 92 municípios, um efetivo 
fixado em torno de 18 mil bombeiros, o dobro de 
São Paulo e cerca de 40 coronéis. O Distrito Fe-
deral, possui um efetivo fixado de cerca de 9.700 
bombeiros, quase a mesma quantidade de São 
Paulo e cerca de 25 coronéis, apenas para o DF, 
dados que demonstram que não há requisitos 
mínimos de abrangência nacional para fixação 
de efetivo e de quartéis de bombeiro militar. 

Minas Gerais, Estado que possui 843 municí-
pios, em apenas 44 municípios, há quartel do 
Corpo de Bombeiros Militar. A Bahia, com 417 
municípios, possui quartel do Corpo de Bombei-
ros em apenas 13 municípios. 

O efetivo fixado na lei para o Corpo de Bombei-
ros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 
em 1990, era de cerca de 9.800 bombeiros e 
a corporação atendeu, naquele ano, 21.258 
ocorrências de incêndio e 1.896 ocorrências 
de resgate com um efetivo existente de 7.582 
bombeiros Em 2006, foram atendidos 50.528 
incêndios, um aumento de 137% e 274.229 
ocorrências de resgate, um aumento de 
14.363% com um efetivo existente de apenas 
9.128 bombeiros, um aumento de 20,4%, no 
qual se nota que o efetivo fixado não foi au-
mentado e nem ao menos o efetivo existente 
chegou a ser completado em relação ao esta-
belecido na lei de fixação de efetivo.

Principais perdas para a população 
e para a economia nacional 
Por falta de uma política pública de abrangência 
nacional que estimule a instalação de serviços 
de bombeiros de qualidade em mais municípios 
e que melhore a prestação dos serviços nos mu-
nicípios onde há quartel de bombeiros, toda po-
pulação sai perdendo. Perdem as pessoas, quan-
do necessitam do atendimento de emergência, 
perde o sistema de saúde, nos três níveis de go-
verno, municipal, estadual e federal, que gastam 
mais com as vítimas de acidentes de trânsito, 
principalmente, com as vítimas de acidente de 
moto, que aumentam a cada ano, e que, por 
falta de SAMU e de Corpo de Bombeiros, são 
socorridas de forma inadequada, contribuindo 
para aumentar o custo da saúde no município, 
que, quando não consegue atender no hospital 
local, transporta para outro município e até para 
outro Estado, aumentando o gasto para todo 
sistema de saúde, e, com isso, perdem os em-
presários que acabam pagando mais caro pelo 
seguro contra incêndio, pelos motivos a seguir.

Antes da Circular SUSEP 321/06, em 21 de mar-
ço de 2006, fazer o cancelamento da CIRCULAR 
PRESI – 052/77, do Instituto de Resseguros do 
Brasil (IRB), que estabelecia requisitos para a 
proteção das cidades, conhecida como proteção 
externa, o valor do seguro contra incêndio, pago 
pelas empresas instaladas nos diversos muni-
cípios, era dividido em quatro classificações de 
localização a saber: 

a) Município classificação IV - aquele onde 
não havia Corpo de Bombeiros – custo do segu-
ro incêndio: o mais alto de todos; 

b) Município classificação III - aquele 
em que o Corpo de Bombeiros e a rede de 

hidrantes possuía classificação baixa - custo 
do seguro: alto; 

c) Município classificação II - aquele em que 
o Corpo de Bombeiros e a rede de hidrantes 
possuía classificação média - custo do seguro 
incêndio: médio; 

d) Município classificação I - aquele em que 
o Corpo de Bombeiros e a rede de hidrantes 
possuía classificação alta - custo do seguro: o 
mais baixo de todos; 

Exemplo 1 – Um supermercado localizado em 
um município onde não havia Corpo de Bom-
beiros, que contratava um seguro contra incên-
dio no valor de R$ 10.000.000,00, pagava cerca 
de R$ 23.598,00 de seguro incêndio por ano. 

Exemplo 2 – Se o mesmo supermercado es-
tivesse localizado em um município onde há 
Corpo de Bombeiros classificação nível II, 
pagava R$ 19.238,00, uma economia de R$ 
4.360,00 por ano.

Para avaliar o risco em cada edificação ou área 
de risco, conhecida como proteção interna, e 
desta forma calcular o valor do seguro incên-
dio a ser cobrado, havia também a CIRCULAR 
006, da Superintendência de Seguros Privados 
(SUSEP) que também foi cancelada pela Circu-
lar SUSEP 321/06, em 21 de março de 2006, e 
nada foi publicado até o momento, para substi-
tuir estes importantes regulamentos. 

O Governo Federal não possui um programa 
nacional que integre a participação de todos 
os ministérios que reservam recursos para 
ações isoladas, relacionadas a proteção con-
tra incêndios, a prevenção e ao atendimento 
aos desastres naturais, tecnológicos, humanos, 
sociais e biológicos, e o único projeto impor-
tante que temos conhecimento, que está fa-
zendo um diagnóstico sobre a proteção contra 
incêndio e elaborando propostas para o en-
frentamento do problema é o Projeto Brasil 
Sem Chamas, do Ministério da Ciência e Tec-
nologia, que tem como parceiros importantes 
o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) de 
São Paulo, a Universidade de São Paulo (USP), 
o Instituto de Tecnologia do Rio de Janeiro, a 
LIGABOM, entidade que congrega os Coman-
dantes dos Corpos de Bombeiros Militar dos 
estados, o INMETRO, e a ABNT, além de outras 
entidades, mas que está parado por falta de 
recursos e para o qual havia a promessa do 
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MCT conseguir recursos para retomar o proje-
to no ano de 2011.

Bombeiros Civis Municipais e Bombeiros Civis 
Voluntários existentes no Brasil, Corpos de Bom-
beiros Civis Municipais e Corpos de Bombeiros 
Civis Voluntários existem em países como Esta-
dos Unidos, Alemanha, Japão, Argentina e Chile, 
além de outros, poderá ser uma solução, quan-
do forem regulamentados, para que possam se 
instalar nos 4.929 municípios onde, por falta de 
efetivo, o Corpo de Bombeiros Militar Estadual 
não consegue instalar quartel. 

Mesmo sem estarem regulamentados em lei fe-
deral, os Corpos de Bombeiros Civis Municipais 
e os Corpos de Bombeiros Civis Voluntários já 
existem em alguns Estados brasileiros e também 
necessitam de requisitos mínimos de abrangên-
cia nacional para formação de bombeiros civis 
municipais e voluntários e requisitos para as 
instalações, viaturas, materiais e equipamentos 
de bombeiros. 

No Estado de São Paulo, cinco municípios são 
atendidos por Corpos de Bombeiros Civis Mu-
nicipais, entre eles, Sumaré, com 241.311 ha-
bitantes (www.sumare.sp.gov.br); e Itatiba, com 
101.471 habitantes (www.itatiba.sp.gov.br); 

além de Mairinque, 
Mogi Mirim e Jagua-
riúna. 

No artigo 2º. da Lei 
Estadual Nº 684, de 
30 de setembro de 
1975, lei que au-
toriza o Poder Exe-
cutivo Estadual a 
celebrar convênios 
com Municípios, 
para instalação 
de Serviços de 
Bombeiros, está escrito que o “efetivo que se 
tornar necessário, em cada caso, tecnicamente 
habilitado para o exercício das funções que lhe 
competirem, é atribuição do Estado”. Em alguns 
convênios assinados nos últimos anos, esse en-
cargo teve que ser assumido pelo município, em 
não conformidade com a referida lei. 

Alguns oficiais pertencentes a Corpos de Bom-
beiros Militares de alguns Estados, mesmo sa-
bendo que não dão conta de instalar quartel de 
bombeiros militar em mais municípios, são contra 
os Corpos de Bombeiros Civis Voluntários, con-
forme aconteceu em Santa Catarina, em 2007, 
quando o presidente e o vice-presidente do 

Corpo de 
Bombeiros Civil Voluntário de Campo Belo do 
Sul, município com apenas 7.483 habitantes, 
foram processados por usurpação de função 
pública, por iniciativa de pessoas do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina, 
conforme Autos N° 216.07.001396-2.

Diante dos recorrentes incêndios que temos 
presenciado, muitas vezes, em cadeia nacional, 
fica claro que a prevenção e combate a incêndio 
no Brasil está em crise. A falta de unidades, ade-
quada capacitação e aparato tecnológico faz 
com que nossa sociedade pague injustamente 
e sofra constantemente com os incêndios.  
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H 
á muito tempo ve-
nho tentando cha-
mar a atenção de 

nossos colegas para a ne-
cessidade de uma grande 

e profunda reflexão sobre nossa área de 
trabalho. Um dos grandes problemas que 
temos na Segurança do Trabalho é a falta 
de noção sobre o que de fato ela seja - e 
isso ocorre com todas as partes que tem 
envolvimento com o assunto. Acho que um 
bom caminho para começar a mudar isso 
é que entre nós existam alguns padrões e 
conceitos.

Um ótimo ponto para começarmos a re-
fletir sobre isso diz respeito ao exercício 
da profissão de Técnico de Segurança do 
Trabalho. Vemos e ouvimos por toda parte 
pessoas falando coisas que, na verdade, se 
olharmos bem de perto iremos ver que faz 
mais parte do folclore dessa área do que de 
qualquer coisa. Lendo e analisando a NR 
04 vamos encontrando respostas que pre-
cisam ganhar espaço dentro da sociedade.

A questão da responsabilidade do Técnico 
de Segurança do Trabalho em relação aos 
acidentes e doenças é uma das questões 
mais delicadas. Muitos tentam atribuir a 
nossa gente responsabilidades que, na 
verdade, fogem um pouco à compreensão. 
Para mim, a responsabilidade está relacio-
nada ao exercício não adequado daquilo 
que de fato nos diz respeito tanto pelas 
atribuições (essas definidas em legislação) 
como pelas possibilidades (essas definidas 
pela gestão de cada organização onde 

atuamos). O fato de termos atribuições de-
finidas não deve e nem pode ser analisada 
de forma isolada - até porque muitas das 
decisões estão limitadas pelas possibilida-
des, ou seja, aquilo que, como empregados, 
podemos ou não fazer.

Podemos de forma simples fazer uma 
comparação com a profissão de Médi-
co. Cabe ao Médico prescrever ou indicar 
medicamentos ou procedimentos. Dai em 
diante, as coisas podem tomar rumos e ter 
resultados diversos. O primeiro desses ca-
minhos é que aquilo que foi indicado ou 
prescrito pelo Médico esteja tecnicamente 
errado e, por consequência, isso venha cau-
sar danos às pessoas - nesse caso houve 
erro no exercício da profissão e o Médico 
será responsabilizado. No entanto, pode, 
e ocorre muito, que a indicação e prescri-
ção feita pelo Médico estejam totalmente 
adequadas, mas que, por exemplo, exista a 
negativa do paciente em cumprir, ou mes-
mo, que cumpra de forma errada, ou ainda 
que as pessoas envolvidas na execução 
do que foi definido cometam erros. Diante 
disso, acreditamos que a responsabilização 
do profissional médico não seja devida. O 
Médico é o “dono” do conhecimento - mas 
não tem o poder sobre a decisão das de-
mais pessoas.

Na Segurança do Trabalho ocorre algo 
muito parecido - O Técnico de Segurança 
do Trabalho detém o conhecimento da le-
gislação e da técnica prevencionista - mas 
não tem dentro das estruturas das orga-
nizações poder de decisão suficiente para 

que possa obrigar 
que se cumpra. O 
que pode ocorrer é 
que suas definições 
e prescrições sejam 
incorretas ou incom-
pletas e, ai sim, ele 
deve ser responsabi-
lizado, pois sua ação 
contribui diretamen-
te na ocorrência dos 
problemas. Como 
exemplo, podemos 

dizer que cabe ao 
Técnico de Segu-
rança do Trabalho 
definir qual o tipo 
de EPI adequado 
para determina-
do risco e caso 
o faça de forma 
errada e isso cau-
se danos, deve 
responder por 
isso, no entanto, 
como responsa-
bilizar o mesmo 
profissional pelo 
não uso quando 
as pessoas não estão sob seu comando e 
dentro da organização sua posição não diz 
respeito a esse tipo de ação?

Por isso, é importante que nossos colegas, 
em meio a correria que vivem na maioria 
das organizações, não se esqueçam de 
EXERCER aquilo que de fato é sua respon-
sabilidade. Para isso, é preciso compreen-
der a legislação e não apenas dar atenção 
a sua parte “mais prática”, como vemos 
hoje, por exemplo, muitos colegas preocu-
pados com os treinamentos da NR 35 sem 
ao menos antes definirem um procedimen-
to bem escrito para ancorar a gestão para 
o assunto. Isso sem falarmos, por exemplo, 
no desencontro que há e encontramos, fre-
quentemente, em auditorias entre o que 
está descrito como risco no PPRA e não 
existe em qualquer lugar da Ordem de Ser-
viço de Segurança e Saúde no Trabalho que 
foi, simplesmente, copiada.

Precisamos redesenhar o que hoje chama-
mos de atuação do profissional Técnico de 
Segurança do Trabalho - que em boa parte 
das organizações faz um papel de suma 
importância para o país - e isso ninguém 
pode negar - mas que vem assumindo 
responsabilidades incompatíveis com a 
posição que ocupa dentro das estruturas 
das organizações e, por consequência, sen-
do exposto junto à sociedade e à justiça 
de uma forma que, entendemos, não seja 
compatível.  

O exercício  
   da profissão

Cosmo Palasio 

 de Moares Jr.;

Técnico de Segurança do 

Trabalho; coordenador 

do grupo virtual e-group 

SESMT e outros sites 

ligados a saúde ocupacional 

e segurança, e diretor da 

empresa de Consultoria CP 

Soluções em Prevenção



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!
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C 
omo já faz parte de sua tradição, o 
SINTESP homenageou, no mês de 
Março, as Mulheres. No dia 8, quando 

se comemora o Dia Internacional da Mulher, a 
Diretoria da Diversidade do SINTESP aproveitou 
o momento para realizar um dia de debate e 
reflexão sob o olhar dos Técnicos de Seguran-
ça do Trabalho para a promoção e prevenção 
da saúde do trabalhador com ênfase para a 
mulher. Foi convidada Selma Rossana, Técnica 
de Segurança do Trabalho e vice-presidente da 
Regional Guarulhos do SINTESP, que abriu os 
trabalhos acompanhada de Mirdes Oliveira, di-
retora da Diretoria da Diversidade; Marcos An-
tonio Ribeiro, presidente do SINTESP, e também 
com as presenças especiais de Tânia Santos, 
diretora de Formação Profissional do SINTESP; 
e Fernando Godoi, diretor suplente da Regional 
SINTESP da Diretoria Regional Guarulhos, Mogi, 
Suzano e cidades do Alto Tietê.

Com cerca de 30 participantes, Mirdes agrade-
ceu a presença de todos e informou que dentro 
do plano voltado para a Diversidade, a ONU co-
loca a mulher como uma das referências. “Por 
isso, esta é uma oportunidade para pensarmos 
um pouco mais sobre o que estamos fazendo 
aqui e de que forma a mulher pode contribuir 
em prol da segurança e saúde de todos os tra-
balhadores”, comentou.

O presidente do SINTESP, por sua vez, saudou 
todas as mulheres pelo seu dia e destacou que 
elas já conquistaram seu lugar ao sol e agora 
estão buscando o seu espaço, e com muita 
propriedade, na área de SST. “O SINTESP es-
tará sempre de portas abertas para recebê-las, 
apoiando-as para que ocupem o lugar que têm 
direito junto ao nosso sindicato”, declarou.

Selma iniciou sua palestra com um breve his-
tórico sobre sua vida profissional.“Vim de uma 
família de TSTs e por força do dia a dia acabei 
entrando nessa área também e sempre tive 
sorte, pois mesmo quando pensava em sair, 
aconteciam situações e apareciam pessoas que 
me encorajavam a continuar e, hoje, sou grata 
porque consegui construir uma carreira sólida, 
iniciada numa época em que o setor era, pra-
ticamente, formado por homens. Fico feliz de 
constatar que atualmente as mulheres estão 

aumentando sua participação 
no mercado e contribuindo 
para sua valorização na SST”, 
ressaltou.

Em sua apresentação Selma 
citou como foi o início de sua 
atuação no SINTESP e destacou 
a ação proativa do sindicato 
para ajudar a categoria a ocupar 
espaços, cada vez mais, impor-
tantes no setor, o que a faz ter 
muito orgulho de fazer parte dessa profissão e 
da história da entidade. Em seguida, mostrou a 
mulher na história e como surgiu o Dia Interna-
cional da Mulher, alertando que as causas do 
acidente que levaram à criação dessa data, cer-
tamente, envolveram o fato de que a SST não 
era considerada como deveria naquela época.  

Selma discorreu também sobre a atuação da 
mulher no mercado de trabalho. “Atualmente 
existe um número considerável de mulheres 
trabalhando como Técnicas de Segurança do 
Trabalho e as responsabilidades para o lado da 
mulher também vêm aumentando. O lado posi-
tivo é que a mulher tem escolhido essa profis-
são por vontade própria, por acreditar que pode 
ajudar na prevenção para uma melhor qualida-
de nos ambientes de trabalho”, apontou. Outro 
ponto importante para ela são as diferenças na 
forma de lidar com as situações por parte do 
homem e da mulher. “A mulher atua mais com 
a emoção e o homem com a razão. E é esse 
'tempero' que ajuda a equilibrar o cenário e 
fazer com que um ajude ao outro”, observou. 

A especialista atentou ainda que a Técnica de 
Segurança do Trabalho deve aproveitar todas as 
oportunidades que surgirem. “O nosso público 
é o trabalhador e os acidentes só acontecem 
porque são pessoas que estão à frente dos lo-
cais de trabalho. Então, temos que nos atentar 
e buscar maneiras de entender o ambiente de 
trabalho e atuar para melhorá-lo sempre, levan-
do a conscientização sobre a importância da 
prevenção em qualquer circunstância”, desta-
cou Selma.

Além disso, Selma listou também alguns fato-
res que demonstram as mudanças no mundo 

e seus impactos na SST, afirmando que quali-
dades como proatividade, iniciativa, prontidão, 
busca de soluções eficientes, entre outras, são 
fundamentais para uma carreira bem-sucedida. 
“Acostume-se a trabalhar sob pressão, pois a 
vida é feita de cobranças e na área de SST elas 
são muitas. Quem acredita em si mesmo e tem 
confiança vai longe”, aconselhou Selma.

Encontro abordou a interação e 
a integração da mulher com a 
Segurança do Trabalho
No dia 21 de março, o SINTESP abriu suas 
portas para o 1º Encontro da SST e a Mulher 
Trabalhadora, promovido pela Diretoria da 
Diversidade com a participação especial de 
Maria Inês Martini Pineda, pedagoga e Técni-
ca de Segurança do Trabalho, com mais de 30 
anos de experiência no setor. A diretora Mirdes 
recepcionou as participantes destacando que 
Maria Inês tem um vínculo muito forte com 
a história do SINTESP, por ter contribuído, ao 
longo dos anos, com sua experiência para as 
iniciativas da entidade. 

Maria Inês declarou, ao Jornal Primeiro Passo, 
sua visão sobre a evolução que tem acompa-
nhado no mercado e o quanto a mulher tem 
assumido seu espaço na SST. “Hoje, por exem-
plo, observo um número maior de mulheres 
estudando para se formarem como Técnicas 
de Segurança do Trabalho. O diferencial da 
mulher nessa área é que o perfil dela, por já 
ser o de ‘cuidadora’, soma positivamente para 
uma melhor atenção junto aos trabalhadores 
que estão sob a sua supervisão. Enquanto o 
homem tem uma postura muito mais voltada 
para o atendimento às normas, ao de ser um 
‘auditor’, enquanto a mulher tem um olhar 

mês de março, no SINTESP, destacou a  
    importância das mulheres para a SSTG

er
al

Participantes do evento promovido pela Diretoria da Diversidade do 
SINTESP com o objetivo de proporcionar um dia de debate e reflexão 
sobre o papel das mulheres Técnicas de Segurança do Trabalho
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mais voltado para a orientação 
do trabalhador, de tentar enten-
der o problema dele, com mais 
sutileza para tratar as questões e 
buscar alternativas nos ambien-
tes de trabalho”, salienta.

A iniciativa do SINTESP de abrir 
espaços para valorizar o papel 
da mulher nos ambientes de 
trabalho é considerada de suma 
importância para Maria Inês. 
“É muito louvável, pois essas 
ações mostram para a mulher 
que ser Técnica de Segurança 
do Trabalho é uma profissão 
que dá para conciliar bem com 
a vida pessoal e, sobretudo, 
que ela tem um sindicato que 
a apoia”, afirmou.

Com sua experiência também na área de Res-
ponsabilidade Social, Maria Inês comenta que, 
apesar de ser um tema muito novo no país, ela 
tem contribuído positivamente para a SST, por 
enfatizar a importância da gestão nos ambien-
tes de trabalho. “A Responsabilidade Social se 
encaixa perfeitamente às questões que per-
meiam a SST e proporciona uma nova leitura, 

pois deixou de ser uma questão 
somente de lei e passou a in-
fluenciar no impacto da gestão 
da empresa em prol dos traba-
lhadores e da comunidade, pas-
sando a ser vista, especialmente, 
como uma questão de sustenta-
bilidade”, complementou.

Durante a palestra, Maria 
Inês interagiu com as par-
ticipantes e incentivou-as 
a expressarem sobre suas 
opiniões em relação ao pa-
pel da mulher no ambiente 
de trabalho e o quanto isso 
influencia na família e na 
sociedade. Ela mostrou nú-
meros que envolvem as mu-

lheres no mercado, destacando que o grande 
desafio é conciliar o trabalho com a qualidade 
de vida; além de observar como a mulher TST 
pode fazer a diferença no ambiente de traba-
lho. “O mundo ideal é o que interage com as 
diversidades, por isso a mulher TST deve estar 
atenta para as características de cada trabalha-
dor e pensar no desenvolvimento do seu papel 
no ambiente de trabalho de forma a conciliar 
com o mundo feminino”, concluiu. 

Maria Inês: “Iniciativas como 
a do SINTESP são muito 
louváveis, pois mostram para 
a mulher que ser Técnica 
de Segurança do Trabalho é 
uma profissão que dá para 
conciliar bem com a vida 
pessoal e, sobretudo, que 
ela tem um sindicato que a 
apoia”

Mulheres são homenageadas pelo 
SINTESP Regional Guarulhos

No dia 16 de março, dando continuidade 
às ações em reconhecimento às Técnicas de 
Segurança do Trabalho, o SINTESP Regional 
Guarulhos realizou um encontro em come-
moração ao Dia Internacional da Mulher, no 
Salão do Sindicato dos Químicos de Gua-
rulhos e Região. Nesse encontro compare-
ceram Técnicas de Segurança do Trabalho, 
amigos e familiares. A abertura foi condu-
zida pela vice-presidente, Selma Rossana; e 
pela diretora Roberta Kosta, contando com a 
presença do presidente do SINTESP, Marcos 
Ribeiro, que abrilhantou o evento trazendo 
sua esposa, Felícia Ribeiro

Segundo Selma, as palestras foram proferi-
das por Rodrigo Catelli, que falou sobre a 
saúde física e mental da mulher na seguran-
ça do trabalho; e de Ana Paula, represen-
tante da Mary Kay, que deu uma aula sobre 
cuidados especiais com a pele. Ao final foi 
servido o chá da tarde, quando Selma e Ro-
berta fizeram o sorteio dos brindes. “Esse 
tipo de encontro deve ser promovido para 
aproximar e fortalecer as profissionais de 
segurança e saúde do trabalho”, afirmou 
Selma em relação à importância do evento.  
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O Sindalquim- Sindicato dos Traba-
lhadores nas Indústrias da Fabri-
cação de Álcool Químicas e Far-

macêuticas de São José do Rio Preto - SP e 
Região, realizou, nos dias 21 e 22 de março, 
em São José do Rio Preto, o 4º Seminário de 
Saúde do Trabalhador. O evento, promovido 
com o apoio do Departamento de Saúde do 
Trabalhador da Fequimfar, objetivou fomentar 
a participação dos trabalhadores, da CIPA e 
do SESMT do setor, para proporcionar uma 
política de ação conjunta entre os diversos se-
tores, com o intuito de construir um ambien-
te e uma organização de trabalho saudável 
propiciando a eliminação e ou redução dos 
acidentes e doenças do trabalho.

A programação contou com a participação 
de Hélio Grasselli, diretor do Fórum Traba-
lhista e Juiz Titular da 1ª vara do Trabalho 
de Rio Preto, que tratou do tema “A visão 
da Justiça do Trabalho sobre os acidentes 
e doenças do trabalho”. Grasselli elogiou 
o trabalho do Sindalquim e a preocupação 
que a entidade mantém com os seus sin-
dicalizados. “Parabenizamos ações como 
essas. Os números de acidentes de trabalho 
preocupam e precisamos sempre estar aten-
tos”, afirmou o magistrado.

Outra palestra proferida foi do ex-promotor 
Antonio Baldin, que falou dos “Aspectos Pe-
nais do Acidente do Trabalho”. O seminário 
contou também com as participações de Ro-
gério de Jesus Santos, Técnico de Segurança 
do Trabalho e assessor técnico da Secretaria 
de Saúde e Segurança no Trabalho da Força 

Sindical; e João Donizeti Scaboli, diretor do 
Departamento de Saúde do Trabalhador da 
Fequimfar. 

Segundo Almir Fagundes, presidente do Sin-
dalquim, o objetivo foi de levar conhecimen-
to aos trabalhadores para que eles possam 
propagar o que foi transmitido. “O setor 
patronal melhorou muito, mas ainda existe 
muito a se fazer por falta conhecimento e 
orientação. Por exemplo, não adianta o tra-
balhador ter o equipamento de segurança e 
não saber usar ou, simplesmente, deixar de 
lado e dizer que não é importante”, afirmou 
Fagundes.

O presidente do SINTESP, Marcos Ribeiro, le-
vando adiante a parceria com a Fequimfar de 
estar sempre presente nos eventos que envol-
vem as questões de SST, também prestigiou 
a iniciativa. Ele ressaltou que o diferencial 
deste encontro foi o fato do seminário ter 
sido voltado para esclarecer aos participantes 
a importância de estarem não só atentos às 
questões da SST, mas de participarem mais 
dos projetos e das entidades que abordam 
a questão da saúde e da segurança, ou seja, 
aproveitar mais as ferramentas que estão à 
disposição em prol do trabalhador. “Essa 
observação é importante porque, nós, Técni-
cos de Segurança do Trabalho, bem como os 
demais profissionais que compõem o SESMT, 
somos formadores de opinião, então, partici-
pando ativamente nesses fóruns, entidades, 
entre outros, conseguiremos disseminar mais 
as ações prevencionistas e valorizar o papel 
dos profissionais que atuam em prol da se-

gurança e saúde do trabalho. E, além disso, 
teremos condições de aproveitar melhor os 
recursos disponíveis para essas ações, que 
muitas vezes são redirecionadas para outras 
áreas por falta de projetos e iniciativas no se-
tor. E isso acontece, justamente, por falta de 
conhecimento, orientação e até mesmo de 
interesse”, alertou. Para Marcos, o evento do 
Sindalquim foi muito oportuno para mostrar 
aos trabalhadores a importância deles se en-
volverem mais com as questões de SST.  

Sindalquim realizou 4º Seminário  
     de Saúde do Trabalhador
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Marquinhos compôs a solenidade de abertura 
do evento e ressaltou a importância da iniciativa 
do Sindalquim para agregar os profissionais 
prevencionistas e incentivá-los a participarem 
proativamente de ações ligadas à SST

Rogério, da Força Sindical; Scaboli, da Fequimfar; 
e Marcos Ribeiro, presidente do SINTESP; foram 
recepcionados por Fagundes (segundo da direita 
para a esquerda), presidente do Sindalquim, 
durante visita na sede da entidade

O 
auditório do Ministério do Trabalho e 
Emprego, em Brasília, DF, foi palco da 
solenidade de transmissão de cargo 

para o novo ministro do Trabalho, Manoel Dias, 
dia 21 de março, com as presenças de lideres do 
PDT, deputados federais do partido, vereadores, 
prefeitos e dirigentes do PDT de todo o país, além 
do ministro da Previdência, Garibaldi Alves; e fun-
cionários do Ministério do Trabalho e Emprego. 

Em seu discurso Manoel Dias discorreu 
sobre o seu dia a dia na construção do 
partido, na preparação de quadros, sobre 
a perseguição que sofreu depois da  sua 
cassação em 64, falou da prisão e, princi-
palmente, quais são os seus planos à frente 
do Ministério. Em seguida, deu uma entre-
vista coletiva aos jornalistas presentes na 
posse.  

ministro do Trabalho e Emprego, manoel dias, assume pasta

Armando, da Fenatest; e Marquinhos, 
do SINTESP; tiveram a oportunidade de 
cumprimentar Manoel Dias (ao meio), durante 
evento na Força Sindical, dia 26/3, em São Paulo
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   Por um mundo com “sede” de iniciativas 

N 
o dia 22 de Março 
comemoramos o Dia 
Mundial da Água, 

criado há mais de 20 anos pela 
ONU para celebrar e discutir a 
importância da água na vida do 
planeta. No Brasil, a abundância 
do recurso, com cerca de 13% de 

toda a água potável do mundo, pode até dar a 
sensação de que se trata de algo que nunca vai 
acabar, mas a água é finita. O professor Carlos 
Tucci, que comanda o Instituto de Pesquisas Hi-
dráulicas da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, alerta que a escassez da água é um pro-
blema mais próximo do que parece. “Apesar do 
excesso de água em nosso território, sofremos 
com a falta da água potável. Pode ser uma falta 
quantitativa, quando não existe água suficiente 
no território - como no sertão nordestino - ou 
qualitativa - quando, apesar de existir a água, 
ela está poluída”, explica Tucci. Neste último 
caso está enquadrada a cidade de São Paulo. 
“A região metropolitana paulista usou quase 
todos os recursos próximos e poluiu o restante.  
 
Dessa forma, as opções são buscar água cada 
vez mais distante, o que torna o custo maior, 
ou melhorar a gestão dos recursos disponíveis, 
como o reúso de água por meio da rede de 
saneamento”, explica Tucci. Apesar dos pro-
blemas localizados, a geografia privilegiada do 
Brasil faz com que não tenha índices maiores 
de problemas com escassez de água. Quanto 
ao resto do mundo, não se pode estipular uma 
data na qual a água potável acabaria, pois o 
recurso varia em cada país. 

Atualmente, utilizamos 70% de toda água de 
boa qualidade disponível no globo para a agri-
cultura, 20% para a indústria, e 10% para con-
sumo humano. Pode parecer que não falta água, 
mas em um futuro próximo isso pode se tornar 
um problema sério”, afirma o Tucci. O futuro 
pode estar mais perto do que se imagina. Se-
gundo os últimos relatórios de Desenvolvimen-
to Humano da ONU, publicados entre 2006 e 
2011, se o consumo de água potável continuar 
da forma que está, países africanos e asiáticos 
sofrerão com uma grave escassez já em 2025, 
que afetaria cerca de 5,5 bilhões de pessoas. 
 

O cenário piora em 2050, quando 75% da hu-
manidade teria pouco acesso à água de qua-
lidade, o que prejudicaria a produção agrícola 
e industrial, gerando também uma crise de ali-
mentos. Atualmente, a ONU estima que 18% 
da população do planeta não tenha acesso à 
quantidade mínima necessária de água potável. 
Mesmo assim, países como Canadá e Brasil, 
banhados por imensas reservas de água doce, 
vivem em um cenário distante de uma catástro-
fe. Para se ter uma ideia, um canadense gasta 
em média 600 litros de água diários, enquanto 
um africano utiliza menos de 30 litros em suas 
atividades por dia. 

No Brasil, outro fator que deve ser levado em 
consideração é a poluição. A maioria dos ria-
chos e mananciais que banham as cidades bra-
sileiras estão poluídos, já que o país mantém 
apenas de 15 a 20% da rede de esgoto com o 
tratamento adequado.

Os R$ 4,3 bilhões que o poder público está in-
vestindo para recuperar 
dois dos principais ma-
nanciais do sistema de 
abastecimento de água 
da Grande São Paulo 
e para urbanizar as fa-
velas que se formaram 
em suas margens nas 
últimas décadas sin-
tetizam o custo, para 
os contribuintes, do 
descaso com que esse 
mesmo poder tolerou a 
ocupação ilegal dessas 
áreas. Com recursos de 
R$ 2,8 bilhões, a serem 
aplicados até 2016, o 
Programa Mananciais, 
de recuperação das Re-
presas Billings e Gua-
rapiranga, chega agora 
à sua terceira e última 
etapa, que beneficiará 
diretamente 46,5 mil 
famílias que vivem em 
seu entorno, mas indi-
retamente atingirá cer-
ca de cinco milhões.

O Programa Mananciais foi concebido no 
âmbito municipal na gestão de Luiza Erun-
dina (1989-1993) e iniciado na gestão Pau-
lo Maluf (1993-1997) para evitar a degra-
dação ambiental contínua das regiões das 
Represas Billings e Guarapiranga. Ou seja, 
“no papel tudo é muito lindo, na prática 
continuamos a degradar e gastar dinhei-
ro público sem efetivo retorno ambiental”, 
afirma Valdizar Albuquerque, Técnico de 
Segurança do Trabalho e gestor ambiental. 
 
Fonte complementar: Bol Notícias/ Estadão 
Noticias. 

Clínica Dr. Flávio deDr. Flávio deDr. Flávio deClínica Dr. Flávio deDr. Flávio deDr. Flávio de
Oliveira CamposOliveira CamposOliveira CamposOliveira CamposOliveira CamposOliveira Campos

Especializada em Medicina do Trabalho

• Exame Clínico
• Admissional
• Periódico
• Demissional
• Emissão do ASO
• Elaboração de PCMSO
• Exames Laboratoriais
• Parceria com Técnicos
   de Segurança do Trabalho

Atendimento de 2ª a 6ª
 das 8h às 16H45 sem intervalo

Rua Vergueiro, 1883 - Cj. 71 - V. Mariana
(Entre as estações do metrô Paraíso e Ana Rosa)

Tels.: 11 5575-1969 / 5572-0781 / 5083-0797

www.drflaviocampos.com.br
flavio.de.campos@terra.com.br
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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 
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“Sou filiado sob a matricula 
154.257 e estou interessado 
em fazer o curso para Traba-
lho em Altura. Para tanto, 
gostaria de saber se o curso 
me habilita e/ou autoriza a 
ministrá-lo na condição de 
instrutor. Pois estou procu-
rando algo nessa linha para 
poder treinar o pessoal da 
empresa para qual trabalho”.
Carlos Antonio Santos
Técnico Segurança do Traba-
lho

Resp.: “Não há necessidade de 
autorização e/ou habilitação para minis-
trar este curso. Conforme a NR-35.3.6 
“O treinamento deve ser ministrado por 
instrutores com comprovada proficiência 
no assunto, sob a responsabilidade de 
profissional qualificado em segurança no 
trabalho.”, ou seja, não há a necessidade 
de o TST ser o instrutor, mas, sim, dele 
ser o responsável pelo treinamento. O 
Instrutor necessita, sim, é ter comprovada 
proficiência no assunto, o que - apesar da 
comprovada qualidade de nossos cursos 
- não temos como garantir que o aluno 
adquirirá, pois depende do aproveitamen-
to de cada um, do conhecimento prévio 

que tenha, da prática e do dia a dia na 
atuação do profissional. Saúde, Sorte e 
Sucesso!”
Rene Alves Cavalcanti - Diretor de De-
senvolvimento Profissional - SINTESP
“Estou com dúvida e recebi a infor-
mação que vocês poderiam me ajudar. 
Quero começar a fazer o curso de TST 
e moro na região do Jabaquara. Ten-
tei fazer a inscrição no SENAC, porém 
não consegui bolsa e para esse ano 
não tem mais vaga (mesmo pagando 
o curso). Me indicaram uma escola 
chamada ESSA (ESCOLA DE SAÚDE E 
ADMINISTRAÇÃO), mas gostaria muito 
de saber se a escola é reconhecida e 
boa para a minha formação. O próxi-
mo curso irá iniciar em abril e preciso 
entregar os documentos o mais breve 
possível. Vocês poderiam, por favor, 
me orientar? Muito obrigada.”
Claudia Rosário - Pós-venda Saúde 
Soluções
 
Resp.: “O SINTESP, na qualidade de 
sindicato, mesmo como representante 
da categoria dos profissionais TST, não 
tem autonomia em fiscalizar a qualidade 
dos cursos de formação oferecidos pelas 
entidades de ensino. Porém, o que reco-
mendamos para que se escolha um curso 

com o mínimo de qualidade é verificar 
junto à escola os seguintes itens:

*  qualificação do corpo docente 
(formação específica com a área de se-
gurança e saúde do trabalho nas aulas 
afins que for ministrar),
* docentes das disciplinas afins com, 
minimamente, cinco anos de atuação 
prática na área de SST,
* conteúdo da grade escolar propos-
ta pelo curso (parte teórica e aulas 
práticas),
* laboratório  físico para estudo, espe-
cífico da área (com equipamentos de 
medição e de práticas para primeiros 
socorros),
* aulas presenciais com carga horária 
mínima de 1200 horas mais estágio 
presencial e supervisionado,
* Participação obrigatória em fóruns e 
debates técnicos de SST, e
* Treinamentos práticos em campo de 
combate a incêndio e espaço confi-
nado.
Quanto à validade do curso, você deve 
verificar junto ao Conselho Estadual 
de Educação - CEE, se a escola está 
autorizada pelo referido órgão para 
ministrar o curso.”

 Tania Santos - Diretoria de Formação 
Profissional - SINTESP

Mais informações e inscrições: 
eventos@sintesp.org.br ou Telefone: 11-3362-1104 Ramais 22/38.
www.sintesp.org.br 

C U R S O S  A B R I L
 Sala 1 - 5º andar Sala 2 - 1º andar Sala 3 - 1º andar

 13 Espaços Confinados NR 10 OHSAS
 15 Espaços Confinados PCMAT PPR
 16 Espaços Confinados PCMAT PPR
 17 Espaços Confinados PCMAT PPR
 18 Espaços Confinados PCMAT PPR
 19 Espaços Confinados PCMAT PPR
 20 Espaços Confinados NR10 Empilhadeira
 21   Empilhadeira
 22 Trabalho Em Altura FAP Investigação Acidente
 23 Trabalho Em Altura FAP Investigação Acidente
 24 Trabalho Em Altura FAP Investigação Acidente
 25 Trabalho Em Altura FAP Investigação Acidente
 26 Trabalho Em Altura FAP Investigação Acidente
 27 Trabalho Em Altura NR 10  

C U R S O S  M A I O
 Sala 1 - 5º andar Sala 2 - 1º andar Sala 3 - 1º andar

 04 NR 10
11 NR 10  

Confira os próximos cursos que serão 
promovidos na sede do SINTESP:





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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