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T 
odos os dias milhares de traba-
lhadores brasileiros deixam seus 
lares e vão conquistar o seu pão 
de cada dia. Muitos, infelizmen-
te, não retornam ou então vol-

tam com sequelas causadas por acidentes 
ou as más condições em seus ambientes 
de trabalhos, as quais, muitas vezes, ocor-
rem a longo prazo por causa da repetição 
e exposição prolongada às intempéries da 
profissão, mas que eles só vão se dar conta 
da deficiência muito tempo depois. Essa 
realidade assustadora é comprovada nos 
dados sobre os acidentes graves e fatais 
que estão à disposição de...
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SINTESP, ousadia e realizações
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Marcos Antonio Ribeiro - 
Presidente do SINTESP

D 
ecidir não mais aceitar a convivência com 
atitudes que não tenham o mesmo ideal, 
mesma postura, mesma ética e mesma 

preocupação com o interesse coletivo dos nossos 
representados foi a primeira ação de ousadia, fazer 
diferente e ter coragem para mudar. A partir deste 
momento, é claro, que mexemos com orgulhos e in-
teresses individuais, e quando lidamos com orgulhos 
e interesses feridos, sofremos as consequências de 
alguma forma, as quais muitas vezes culminam, por 
exemplo, em alguns processos.

Mesmo com estes processos em andamento, os quais 
sempre geram uma grande perda de tempo e desgas-
tes, ainda assim, tivemos o esforço coletivo de elevar 
o nosso sindicato - nestes dois últimos anos - à mar-
cas importantes, sobre as quais podemos citar:

- Duplicação do número de associados pagantes;

- Realização de mais de uma centena de cursos, even-
tos e palestras por todo o Estado;

- Crescimento financeiro com o aumento da entrada 
de mais contribuições sindicais;

- Aumento do número de sindicatos suscitados em 
nossas convenções coletivas;

- Aumento do número de parcerias e convênios;

- Melhora dos nossos meios de comunicação;

- Um salto de qualidade nas atividades das nossas 
10 Regionais;

- Investimento em nossos funcionários para a melho-
ria do atendimento aos nossos representados.

Ousamos também na desfiliação de nossa Federação, 
da qual o SINTESP sendo o seu principal contribuinte 
financeiro e maior sindicato da profissão no Brasil, 
não poderia mais aceitar ser tratado com total desres-
peito e ter uma de nossas bandeiras de luta – a cria-
ção de nosso Conselho Profissional – alvo de oposi-
ção da então presidência da federação. Conseguimos, 
com isso, mudar a presidência da federação e em seis 
meses de trabalhos, geridos pela atual presidência, já 
foram realizados mais ações em prol da categoria do 
que haviam sido realizadas nos últimos 18 anos. Si-
tuação esta que também causava muita insatisfação 
diante dos dirigentes, que somente trabalhavam em 
prol de seus interesses individuais.

E, assim, caminharemos em nosso mandato, com 
ousadia, buscando, constantemente, avanços para 
nossa categoria, bem como, cada vez mais, o reco-
nhecimento dos nossos profissionais, propiciando 
melhores condições de trabalho, maior capacitação 
profissional, respeito e reconhecimento pelas organi-
zações e demais profissões. 
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C 
om o objetivo de 
socializar aos alu-
nos e Técnicos de 

Segurança do Trabalho as 
atividades e benefícios pro-
porcionados aos associa-
dos do SINTESP, bem como 
compartilhar as informa-
ções básicas pertinentes as 

Normas Regulamentadoras em vigor, com 
a compreensão de itens que são exigidos 
das empresas em sua gestão de Segurança 
e Saúde do Trabalho, a Regional Campinas 
do SINTESP, promoveu, no dia 26 de abril 
de 2013, o seminário sobre “Segurança 
e Saúde do Trabalho para profissionais 
do SESMT”, no auditório do Ceprocamp 
(antiga estação ferroviária de Campinas), 
com o apoio do CPR – Comitê Permanen-
te Regional da Indústria da Construção 
de Campinas e Região; PCM – Prefeitura 
Municipal de Campinas, e Ceprocamp – 
Centro Profissionalizante de Campinas.

As palestras foram proferidas por Luiz Al-
berto Prado Corrêa, vice-presidente do 
SINTESP de Campinas e Região; que falou 
sobre o tema “Conhecendo o SINTESP/
Campinas”; e Evaldir Jesus de Morais, vi-
ce-presidente do SINTESP Ribeirão Preto 
e Região, que abordou o tema “Porque as 
empresas são multadas”.

Segundo Luiz Corrêa, no período da 
tarde participaram, aproximadamente, 
60 alunos de nível médio profissionali-
zante (Segurança do Trabalho e Admi-
nistração) e Técnicos de Segurança do 
Trabalho. No período da noite o evento 
contou com um público de 80 pessoas, 
formado por alunos do curso Técnico 
de Segurança do Trabalho, incluindo 
que cinco deles já eram profissionais 
formados e professores.

Luiz Corrêa conta 
que entre os assun-

tos ministrados nas palestras foi dado des-
taque, especialmente, para o “Dia Mun-
dial em Memória das Vítimas de Acidentes 
do Trabalho”, cuja data oficial estipulada 
pela OIT – Organização Internacional do 
Trabalho, mundialmente, é 28 de Abril. O 
objetivo foi alertar os profissionais presen-
tes sobre a importância da cultura pre-
vencionista para a redução de acidentes 
e mortes nos ambientes de trabalho, um 
grave problema no Brasil. “Apesar de que 
faltaram muitos profissionais da área de 
SST, em vista da importância deste tema 
para todos os trabalhadores, atingimos 
parcialmente as expectativas e vamos con-
tinuar com a nossa contribuição para levar 
informações e experiência que ajudem a 
nossa categoria a aplicar as boas práticas 
em prol da SST”, declarou o vice-presiden-
te da Regional Campinas. 

Regional Campinas do SINTESP promoveu  
   Seminário sobre SST para profissionais do SESmT

Agenda 

Luiz Corrêa aproveitou para informar sobre as próximas ações da 
Regional Campinas neste semestre. Confira:

Dia 23/5/13
Em parceria com a “Caravana Expo/Proteção - Ciclo de Atualização e 
Debates em SST”, com a realização da palestra “Percepção de Risco 
Pode dar Certo”, proferida pelo Dr. Armando Augusto Martins Campos.
Local: CEPROCAMP - Rua 20 de novembro Nº 145 - Centro - Campi-
nas. Horário: das 19h00 às 21h30
Inscrições gratuitas:  sintespcampinas@sintesp.org.br

Dias 27 e 28/5/13 
Curso NR-35: ” Instrutor de Trabalho em Altura”
Horário: Das 9h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00
Preço: R$ 250,00 para associados do SINTESP (não sócios pagam  
R$ 500,00). Inscrições: sintespcampinas@sintesp.org.br

Dias 10 e 11/6/13
Curso: ” Técnicas de Resgate em Altura"
Horário: Das 9h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00 horas
Preço: R$ 250,00 para associados do SINTESP (não sócios pagam  
R$ 500,00). Inscrições: sintespcampinas@sintesp.org.br

Dia 21/6/13
II Encontro de Técnicos de Segurança do Trabalho de Vinhedo e Região.
Horário: 9h00 às 12h00 
Local CEPROVI/ Vinhedo
Inscrições Gratuitas:  sintespcampinas@sintesp.org.br  
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N 
o dia 26 de abril de 2013, das 
14h00 às 17h00, a Regional Santos 
dos SINTESP realizou palestra gratui-

ta sobre Movimentação de Carga, na sede do 
Sindicato dos Empregados da Construção Ci-
vil, na Baixada Santista, SP, com o patrocínio 
da empresa Movipar. 

Para falar sobre o tema “Movimentando Vidas” 
foi convidado o especialista Alfredo De Fuccio, 
publicitário bacharelado na Universidade Pau-
lista, em 2001, empresário e palestrante indus-
trial. O conteúdo programático da apresentação 
abordou os temas: Acidentes na movimentação 
de carga fabril; Percepção e gerenciamento do 
risco; Planejamento, Ferramentas de Gestão e 
NR 11; A Vida do Técnico de Segurança do Tra-
balho na Movimentação; e Tratamento e Solu-
ção – Operação Segura.

Segundo Paulo Sérgio Novais, vice-presidente 
da Regional Santos do SINTESP, a palestra, com 
duração de duas horas, visou conscientizar nos-
sos colegas Técnicos de Segurança do Trabalho 
sobre as dificuldades do seu dia a dia, e como 
lidar com gerenciamento das análises e percep-

ções de risco em suas funções no contexto da 
movimentação de cargas. 

“A repercussão da palestra foi muito positiva 
entre os profissionais presentes e vários já de-
monstraram interesse em participar dos próxi-
mos cursos que vamos promover”, citou Paulo 
Sérgio. De acordo com ele, participaram cerca 
de 80 profissionais, entre eles, aproximadamen-
te, 25 eram alunos da Eacon – Escola Técnica 
Congonhas.

Paulo Sérgio informa que abordar este tema 
é de suma importância para a região de San-
tos, em especial, por ser uma área que abriga 
o cais, onde há um grande movimento de car-

gas suspensas, por exemplo, e tem angariado 
novos trabalhadores a cada dia. “Nossa região 
tem um mercado muito bom para o desenvol-
vimento desse assunto e precisamos consolidar 
a importância de aliar a Segurança e Saúde do 
Trabalho na movimentação de cargas e envolver 
os Técnicos de Segurança do Trabalho para que 
o exercício dessa atividade seja o mais seguro 
possível”, comentou o vice-presidente da Re-
gional Santos.

Caravana Expo Proteção 2013
Ele aproveitou para destacar que no próximo dia 
20 de maio, a Regional Santos do SINTESP, em 
parceria com a sede e demais regionais, irão ini-
ciar a Caravana Expo Proteção. Após passar por 
Santos, a caravana estará nos dias 21, 22 e 23 
nas regionais Sorocaba, São José dos Campos e 
Campinas, respectivamente. E em junho serão 
as vezes das regionais Presidente Prudente, dia 
3; São José do Rio Preto, dia 4; Ribeirão Preto, 
dia 5; e São Carlos, dia 6. “Convidamos todos 
os profissionais prevencionistas a participarem, 
pois é uma grande oportunidade para dissemi-
narmos as ações do SINTESP e sua contribuição 
para a SST”, enfatizou Paulo Sérgio.  

Santos sediou palestra sobre  movimentação de Carga
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acidentes graves e fatais no trabalho

T 
odos os dias milhares de trabalha-
dores brasileiros deixam seus lares 
e vão conquistar o seu pão de 
cada dia. Muitos, infelizmente, não 
retornam ou então voltam com 

sequelas causadas por acidentes ou as más 
condições em seus ambientes de trabalhos, 
as quais, muitas vezes, ocorrem a longo prazo 
por causa da repetição e exposição prolon-
gada às intempéries da profissão, mas que 
eles só vão se dar conta da deficiência muito 
tempo depois. Essa realidade assustadora é 
comprovada nos dados sobre os acidentes 
graves e fatais que estão à disposição de 
toda sociedade e vão contra a corrente sobre 
a importância das práticas prevencionistas 
tão apregoada pelos profissionais da área 
de Segurança e Saúde do Trabalho. No Brasil, 
dados do AEAT - Anuário Estatístico de Aci-
dentes de Trabalho, do INSS, indicam um au-
mento no número de acidentes de trabalho 
gerais em 2011 com relação a 2010. Foram 
711.164 registros de acidentes do trabalho 
contra 709.474 no ano anterior. Também em 
2011, um número maior de trabalhadores 
perdeu a vida em decorrência de aciden-
te de trabalho. Foram 2.884 mortes, sen-
do que em 2010 foram registradas 2.753, 
além de que 14.811 estão registrados com 
incapacidades permanentes. São números 
alarmantes e que exigem ações pontuais de 
todos os envolvidos: empresários, governos, 
trabalhadores e sociedade em geral.

Dia 26 de abril
Este ano, para destacar o Dia 28 e Abril - Dia 
Mundial em Memória das Vítimas de Aciden-
tes e Doenças do Trabalho, o SINTESP, cum-
prindo com o seu papel de principal interlo-
cutor da categoria, realizou e participou como 
apoiador em diversos eventos em São Paulo, 
com o objetivo de conscientizar os empresá-
rios e trabalhadores sobre a importância da 
prevenção nos ambientes de trabalho.

As ações tiveram início no dia 26 de abril, 
quando mais de 40 mil trabalhadores protes-
taram contra mortes e acidentes do trabalho, 
por meio de uma passeata que teve início do 

Palácio do Trabalhador, na 
sede do Sindicato dos Me-
talúrgicos de São Paulo, 
passou pela sede do Sin-
tracon-SP - Sindicato dos 
Trabalhadores da Cons-
trução Civil, e terminou 
com um ato de protesto 
na rua Martins Fontes, 
em frente à SRT - Supe-
rintendência Regional 
do Trabalho. A iniciativa 
mostrou que mutila-
ções e mortes estão sendo fre-
quentes em várias profissões e 
carecem de uma atitude rápida 
dos governantes, com ênfase na 
ampliação do corpo de fiscalização e demais 
ações proativas.

O diretor e 1º secretário do SINTESP, Sebas-
tião Ferreira da Silva, representou a entidade 
na manifestação e relatou que as ações uni-
ficadas entre os sindicatos dos Metalúrgicos, 
do Sintracon e as centrais sindicais mostraram 
que o sindicalismo saiu de uma condição de 
estar muito mais voltado para as questões 
sociais e passou a avaliar realmente o que 
é a SST dentro do contexto do trabalho. “Os 
principais dirigentes de centrais sindicais e 
mesmo dos sindicatos cobraram da sua base 
uma ação voltada dentro da empresa para 
entender melhor o que é a SST de forma que 
se possa reivindicar melhorias para o traba-
lhador. Por isso, o assunto está saindo de uma 
condição limitada para uma esfera maior. 
Nunca se viu todas as centrais sindicais juntas 
com o mesmo objetivo: em prol da prevenção 
de acidentes e mortes”, salientou Sebastião. 

Conforme ele, não adianta o trabalhador re-
ceber uma complementação de salário por 
conta da reivindicação do sindicato, mas 
sofrer um acidente e ficar sequelado o res-
to da vida. “Voltar as ações para melhorar 
esse quadro interfere em todo o sistema de 
desenvolvimento do país. Quando abrimos 
uma porta para a prevenção também estamos 
contribuindo para inibir o custo Brasil, porque 

são R$ 70 bilhões gastos em termos gerais 
com acidentados e mortos. Assim, quando 
permitimos uma ação que começa a criar 
consciência prevencionista, os resultados são 
muito positivos e o ideal é que consigamos 
alcançar a consolidação de uma cultura em 
prol das boas práticas de SST, mas para isso 
é imprescindível a participação desde o alto 
escalão até o chão de fábrica das empresas 
e também de toda a sociedade”, observou.

O TST e seu papel social
No dia 27, o SINTESP, juntamente com o 
EGROUPSESMT, realizou o I Encontro de Estu-
dos em Memória ao Dia Mundial das Vítimas 
de Acidentes do Trabalho, no auditório Paulo 
Kobayashi, na Assembleia Legislativa de São 
Paulo. A abertura contou com as presenças de 
Cosmo Palasio, diretor do SINTESP; Armando 
Henrique, presidente da Fenatest, e Láercio 
Fernandes, vice-presidente do SINTESP, que 
representou Marcos Antonio Ribeiro, presi-
dente da entidade, que estava em viagem 
internacional.

Armando destacou o momento de discussão 
em torno da memória das vítimas de doenças 
e acidentes do trabalho como muito impor-
tante do ponto de vista social, uma vez que a 
data também é dedicada ao Dia Internacional 
de Prevenção de Acidentes. “O cenário em 
que se encontra o Brasil em termos de mortes 

Es
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No dia 26 de abril, mais de 40 mil pessoas sob o comando 
de entidades, como o Sintracon-SP e o SINTESP, fizeram uma 
manifestação, que percorreu um trajeto desde o Sindicato 
dos Metalúrgicos, passando pela sede do Sintracon-SP, 
terminando na frente da SRT, no centro de São Paulo, com o 
objetivo de pedir mais atenção com a causa prevencionista e 
pelo fim dos acidentes e mortes nos ambientes de trabalho
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e acidentes nos ambientes de trabalho é uma 
questão social e estarmos aqui, na ‘casa do 
povo’, para tocar nesse assunto é de extrema 
importância. Temos que associar essa realida-
de em nosso dia a dia e fazer com que a cultu-
ra da prevenção seja aplicada efetivamente”, 
declarou Armando.

Ele lembrou a tragédia na boate Kiss, na qual 
dos 23 trabalhadores do empreendimento, 
20 morreram em decorrência do incêndio, 
mas ninguém fala sobre isso. “Aconteci-
mentos como este significa que todos fa-
lam sobre SST, mas muito pouco do que é 
falado converge em resultados. Para ajudar 
a mudar esse quadro, estamos construindo 
uma frente parlamentar em defesa da SST, 
uma vez que só agíamos tecnicamente e não 
enxergávamos o quão é importante colocar 
a SST como questão política. Armando infor-
mou os itens elencados na proposta da fren-
te parlamentar, entre os quais se destacam: 
a promoção da PNSST – Política Nacional de 
Segurança e Saúde do Trabalho; a valoriza-
ção da Cipa, que está completando 70 anos 
em 2013; o sucateamento do MTE; e a so-
cialização da cultura da prevenção.

Em seguida, o vice-presidente do SINTESP, 
Fernando, que também é o chefe de gabine-
te do deputado estadual, Antonio de Sousa 
Ramalho, presidente do Sintracon-SP, desta-
cou o comprometimento do deputado com a 
questão prevencionista. “O deputado Rama-
lho tem feito da SST sua principal bandeira 
de lutas nos canteiros de obra. Estamos, cada 
vez mais, cientes de que o profissional isolado, 
sem estar vinculado a algum representante 
político, pouco vai avançar na área de SST”, 
comentou. Fernando destacou que Ramalho 
tem concedido a devida importância política 
para o assunto e defendido a atuação dos Téc-
nicos de Segurança do Trabalho como primor-
diais para o alcance dos objetivos esperados 
na SST. “É fato que isoladamente não vamos 
conseguir fazer valer a nossa força política. Te-
mos que atuar com outros parlamentares para 
que a área de SST seja valorizada e receba a 
retribuição merecida”, disse.

Ainda na abertura, Cosmo Palasio informou 
que o encontro na Assembleia Legislativa visa-
va proporcionar uma reflexão que leve à cria-
ção de uma agenda positiva e ofereça soluções 
técnicas para a SST. "Para que isso aconteça, o 
que vai fazer a diferença no contexto dos TSTs 

é o quanto enxergamos o papel social que nós 
temos nas empresas”, frisou Cosmo.

A programação do evento contou com pa-
lestras sobre “Gerenciamento de Risco e ISO 
31000”, proferida por GuglielmoTaralli, enge-
nheiro Químico pela Faculdade de Engenharia 
Industrial e Doutor em Engenharia Química, 
pela Escola Politécnica da USP; “O Exercício 
da Profissão do Técnico de Segurança do Tra-
balho”, ministrada por Cosmo Palasio, TST e 
diretor do SINTESP; e “As Lacunas da SST no 
Brasil”, tema do diretor de Comunicação e 
Marketing do SINTESP, Valdizar Albuquerque.

O engenheiro Guglielmo, iniciou sua apre-
sentação com uma provocação: “porque 
temos que comemorar um dia de aciden-
tes?”, perguntou ele, explicando que isso 
acontece porque, em sua opinião, os cursos 
que formam TSTs não estão voltados para a 
prevenção mas, sim, para os itens de prote-
ção e fiscalização. “Os profissionais que se 
formam nesses cursos são bombeiros frus-
trados e muitos só 'apagam fogo', não valo-
rizam a prevenção como deveriam”, alerta. 
Ele lembra que os sistemas de segurança 
estão voltados para reduzir ao máximo 
possível o risco para 
um nível aceitável, 
pois não existe risco 
zero. “A prevenção 
tem que ser feita o 
quanto antes, ainda 
no projeto da obra, 
por exemplo, pois 
quando o TST parti-
cipa depois da obra 
realizada, ele só vai 
ter a oportunidade 
de fazer a proteção, 
ao invés de prevenir 
as possibilidades de 
riscos que possam 
existir naquele em-
preendimento. Esta 
é uma das razões de 
porque a proteção é 
tão cara no Brasil”, 
esclareceu ele.

Além disso, Gugliel-
mo discorreu sobre 
os objetivos da nor-
ma ISO 31000, vol-
tada para o Geren-

ciamento de Riscos e qual sua importância 
para a aplicação no âmbito da SST com vis-
tas para que as ações prevencionistas dos 
profissionais da área sejam mais efetivas. 
Conforme ele, a norma frisa que o geren-
ciamento de risco é algo estratégico, vem 
de cima para baixo, ou seja, a alta diretoria 
tem que dar o exemplo para o chão de fá-
brica.  “Temos que nos conscientizar que o 
TST e o Engenheiro de Segurança precisam 
saber trabalhar e liderar de acordo com o 
Gerenciamento de Riscos, o que inclui iden-
tificar e analisar os riscos, além de que a 
identificação do risco deve ser contínua, 
assim como eles devem conhecer todos os 
itens que envolvem o trabalho e, sobretudo, 
envolverem o trabalhador nessa ação, para 
que o mesmo também conheça os riscos e 
possa ajudar a encontrar as soluções para 
aquele ambiente de trabalho específico. 
Além disso, é imprescindível fazer o relato 
adequado dos resultados”, destaca. 

Guglielmo avalia que o desafio das empresas 
é eliminar ou reduzir os riscos, mas sempre 
deve ser considerado o quanto isso custa e 
quais são os padrões morais em relação à vida 
humana e o bem-estar. “Os resultados são 

Clínica Dr. Flávio deDr. Flávio deDr. Flávio deClínica Dr. Flávio deDr. Flávio deDr. Flávio de
Oliveira CamposOliveira CamposOliveira CamposOliveira CamposOliveira CamposOliveira Campos
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• Elaboração de PCMSO
• Exames Laboratoriais
• Parceria com Técnicos
   de Segurança do Trabalho
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 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



Jornal do SinteSp - Ano 2013 - nº 252

S I N T E S P8

mais efeti-
vos quan-
do essas 
questões são 
levadas em 
conta e, prin-
c i p a l m e n t e , 
quando o TST 
entende que 
deve sempre ser 
feito o inverso 
junto ao em-
pregador, mos-
trando a ele não 
o quanto fica 
o custo com a 
prevenção, mas, 
sim, o quanto 
vai custar a des-

pesa com o 
acidente se 
ele ocorrer. 
Para ele, a 
mudança de 
cultura para 
um geren-
ciamento de 
risco eficaz 
será possí-
vel com a 
participação 
dos líderes 
naturais das 

comunidades onde as empresas estão inse-
ridas, a exemplo do que foi realizado no Polo 
Industrial de Camaçari, na Bahia, onde os 
professores e donas de casas foram os prin-
cipais envolvidos na questão e contribuíram 
positivamente, tanto que, atualmente, o Polo  
de Camaçari é um dos modelos em termos de 
gerenciamento de riscos no Brasil.

Em seguida, Cosmo proferiu sua palestra ilus-
trando que a área de SST tem que existir por-
que é importante, é útil e quando um TST está 
no local de trabalho as condições melhoram 
bastante. “Eu defendo que temos que ter um 
modelo de prevenção e o TST é um dos atores 
sociais na prevenção. Vejamos que o objetivo 
da data – 28 de abril – é o de chamar a aten-
ção da sociedade como um todo e é fato que 
existe uma pseudoindignação em torno dos 
acidentes e mortes do trabalho, mas isso só 
vai mudar com o enriquecimento dos treina-
mentos para o TST, uma vez que precisamos de 
pessoas que saibam dar soluções”, avaliou.

Sobre o que diz respeito ao TST – como ci-
dadão e como profissional – Cosmo apon-
tou que sua responsabilidade é muito maior 
e carece de ações políticas e técnicas atra-
vés das atividades profissionais. “Para en-
contrar soluções, o TST, entre suas diversas 
ações, deve, como primeira tentativa, criar 
uma gestão mínima dentro das empresas", 
disse. Para ele, muitos TSTs são processados 
porque não exercem a profissão propria-
mente. "Somos os ‘executores’ dentro das 
empresas, então temos que atuar de forma 
a construir e cooperar para uma cultura de 
prevenção”, salientou o especialista com 
explicações detalhadas sobre NRs, como a 
1, a 5, a 35, etc, e suas correlações com o 
trabalho dos TSTs. “A moral da história é 
que o TST tem que fazer a lição de casa e 
considerar a gestão na sua atividade, pois 
a prevenção é parte do negócio. Temos que 
abandonar o modelo de ‘culpados’. Na 
área técnica não se trabalha com culpa, 
mas com solução”, aconselhou Cosmo.

Para finalizar a programação, o diretor do 
SINTESP, Albuquerque, mostrou seu ponto 
de vista sobre as lacunas da SST no Brasil. 
Para ele, o dia 28 de abril é favorável à refle-
xão, uma vez que os acidentes e mortes no 
trabalho, que acontecem em todo o mundo, 
são um grande problema social e muito si-
lencioso. “Constato que pouca coisa evoluiu 
no contexto da SST ao longo dos anos que 
estou nessa área. Nosso histórico é de que 
já fomos recordistas de acidentes e mortes 
e hoje somos o 4º país no ranking mundial. 
Nós, TSTs, que somos o carro chefe da pre-
venção, já paramos para fazer essa reflexão? 
Não adianta arrumar culpados, e, sim, te-
mos que ver onde está a falha e resolvê-la”, 
apontou ele.

Para ajudar nesta reflexão, Albuquerque 
elencou alguns fatores que contribuem para 
a falta da cultura de SST: cultura prevencio-
nista, formação profissional, omissão do es-
tado, corporativismo da SST e sucateamento 
do MTE. Ele falou sobre exemplos que mos-
tram a ineficiência dos modelos que estão 
sendo tomados como base na SST, como o 
tripartismo.“Aproveito para fazer uma ob-
servação importante sobre uma grande falha 
na construção da PNSST, que não inseriu o 
Ministério da Educação no momento do seu 
desenvolvimento. Minha opinião é a de que 
o Ministério da Educação é imprescindível 

para nos ajudar na consolidação da cultura 
da prevenção em nosso país, para criarmos 
valores sociais e multiplicar o conhecimento. 
Temos que nos ater que a SST não pode ficar, 
única e exclusivamente, nas mãos do MTE 
se quisermos avanços positivos. Temos que 
analisar de forma realista qual é a SST que 
queremos e trabalharmos para ela aconteça 
de fato e ao nosso favor”,declarou.

Sindicato cidadão
Outra iniciativa tradicional do SINTESP em 
razão do Dia Mundial em Memória das Ví-
timas de Acidentes do Trabalho foi realizada 
no dia 29 de abril, na Praça Ramos, centro 
de São Paulo. Sebastião, diretor do SINTESP, 
declarou que o objetivo foi esclarecer as pes-
soas sobre a importância de fazer a preven-
ção em todos os níveis e que não precisemos 
de uma data para lembrar a questão das 
mortes e acidentes, mas, pelo contrário, que 
possamos comemorar ações que tenham 
contribuído para a sua redução.

Cumprindo com seu papel de Sindicato Cida-
dão, na oportunidade, o SINTESP, com a par-
ticipação de vários diretores e toda a equipe 
de colaboradores, distribuiu aos transeuntes 
cartilhas sobre prevenção de acidentes no 
lar, panfletos alusivos ao dia 28 de abril, e 
angariou assinaturas para a regulamentação 
do Conselho de Classe dos Técnicos de Se-
gurança do Trabalho.

Outra ação que chamou a atenção dos tran-
seuntes no local foi a maquiagem artística 
representando os efeitos dos acidentes, 
elaboradas pelas enfermeiras do Trabalho, 
Akiko Kanazawa e Tamami Ikuno, que são 
da Abraetd – Associação Brasileira de Es-
pecialistas e Trabalhadores e Disbáricos e 
da Anent – Associação Nacional de Enfer-
magem do Trabalho, entidades parceiras do 
SINTESP. Akiko destacou que a maquiagem 
choca, mas ajuda a mostrar o que é um aci-
dente e a lesão que causa na pessoa, pois 
só falar sobre o acidente não dá a noção da 
realidade. “Causamos esse choque para que 
trabalhador tome mais cuidado e tenha mais 
consciência da importância da sua segurança 
no trabalho, pois os acidentes podem acon-
tecer com qualquer um de nós”, observou.

Na ocasião, o jornal Primeiro Passo também 
ouviu alguns cidadãos que participaram da 
ação e deram sua contribuição em prol da 

Cosmo Palasio defende que 
temos que ter um modelo de 
prevenção e o TST é um dos 
seus atores sociais. Guglielmo, 
por sua vez, aconselha que 
para alcançarmos a redução 
e eliminação de riscos, o TST 
deve fazer o caminho inverso, 
mostrando ao empregador 
não o quanto custa a 
prevenção, mas, sim, o quanto 
ele vai gastar se ocorrerem 
acidentes e mortes
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causa pre-
vencionista, 
c o n t a n d o 
suas histórias 
de acidentes 
de trabalho. 
São relatos 

que mexem 
com a nossa 
emoção por-
que mostram 
o descaso, e, 
em sua maio-
ria, a falta de 
responsabili-
dade dos em-
pregadores 
nos ambien-

tes de trabalho, uma vez que muitos trabalha-
dores destacaram que não recebiam os EPIs 
necessários e muito menos orientações sobre 
SST. Sobre esses relatos, Sebastião comentou 
que o profissional, uma vez acidentado, que 
fica com uma deficiência física e que não 
consegue mais empregos na sua área e vai 
viver de bicos, a probabilidade dele se aci-
dentar é maior ainda. Primeiro, pela questão 
emocional e psicológica e, segundo, porque 
a pessoa já não tem mais toda a condição 

física necessária para desenvolver seu tra-
balho, mas precisa se manter e alimentar a 
família, então a possibilidade dele ter uma 
ação recorrente do acidente é maior. 

“E nós, do SINTESP, queremos justamen-
te parar com essas situações e só vamos 
conseguir isso alertando a população, 
pois quem faz a diferença não é o gover-
no, não são as entidades sindicais, mas 
o povo, então se ele estiver ciente dessa 
realidade, conhecer o que diz as legisla-
ções, etc, certamente, vai ter condições de 
abdicar de um trabalho que o coloque em 
risco, mas, para isso, ele tem que conhe-
cer e entender a SST e, especialmente, 
ter coragem de assumir essa realidade 
para não sofrer as consequencias de um 
acidente”, avaliou Sebastião.

Segundo ele, a proposta do SINTESP é 
criar uma diferença no mundo moderno, 
porque com tantos avanços tecnológicos, 
é inadmissível ver um trabalhador se expon-
do a um risco sendo que existe toda uma 
cobertura técnica para evitá-lo. “Hoje em dia 
temos outro ponto a favor que são os meios 
de comunicação. Numa situação de risco, se 
quisermos, basta dar um clique no celular e 

todo mundo toma ciência do fato. A rede 
de informação ficou extensa e instantânea, 
então não dá para omitir esse tipo de escla-
recimento para a sociedade. É esta a con-
tribuição do SINTESP: esclarecer, cada vez 
mais, sobre a importância da prevenção”, 
finalizou. 

Albuquerque observou 
que o Dia 28 de Abril 
merece uma reflexão, pois 
os acidentes e mortes nos 
ambientes de trabalho 
são um grande problema 
social e silencioso

Dretores do SINTESP e colaboradores 
contribuíram com a realização do manifesto 
na Praça Ramos, disseminando a importância 
da data e angariando assinaturas para o 
abaixo-assinado do Conselho de Classe
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do mercado, que fazem com que os funcionários adotem a 

segurança por escolha própria.

Howard Leight - Proteção auditiva

Nossa abordagem de nível mundial para prevenção de 

perdas da audição ocupacional apresenta um amplo 

portfólio de plugues e abafadores; soluções inovadoras 

para permitir comunicações e reconhecimento 

situacional em ambientes ruidosos, além de um 

conjunto de recursos de proteção auditiva para 

promover uma cultura de segurança.

Sabe qual o segredo de manter a 
comunicação usando abafador de ruído?

A melhor frase ganhará um Sync!

*O prêmio não acompanha o dispositivo de áudio.

VOCÊ QUE PRESERVA SUA AUDIÇÃO, 
MERECE OUVIR MUITA MÚSICA!
Conte-nos qual a importância do uso de proteção auditiva no 
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Leightning L3
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Conheça o abafador Leightning L3, com variação da 
atenuação entre as frequências de apenas 13dB (7dB 
abaixo da média do mercado).

Usar um abafador que atenue de forma uniforme entre todas as 
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é ponto chave para facilitar a comunicação.

Saiba mais sobre como os ruídos de baixa frequência podem 

prejudicar a sua audição e conheça as soluções da Honeywell.

Acesse nosso artigo:
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C omo já é de seu 
conhecimento, os 
prazos para ade-

quação das máquinas ins-
taladas nas empresas esgo-

tam nesse semestre. Por isso as empresas 
devem tomar uma nova postura quanto 
ao atendimento das normas de segurança 
para máquinas. Na compra de novas má-
quinas, por exemplo, é prudente exigir do 
fabricante que elas possuam todos os sis-
temas de segurança, conforme as normas 
aplicáveis, principalmente, a NR-12. Mas 
como saber se essa máquina realmente 
atende aos requisitos de segurança ne-
cessários? Ainda na fase de planejamen-
to, faça um levantamento dos fabricantes 
que já possuam no mercado máquinas que 
atendam a NR-12 e outras normas e estude 
a possibilidade de encaixar estes fornece-
dores no seu projeto.

Para certificar-se dessas garantias solicite do 
vendedor ou importador a Declaração de 
Conformidade da máquina. Com ela será 
possível verificar quais normas foram aten-
didas na fabricação da máquina. Mas fique 
atento, pois algumas Declarações de Confor-
midade podem constar em seu escopo a de-
finição “máquina incompleta” ou “máquina 
não-completa”. Essa definição indica que a 
máquina necessitará que sejam agregados 
outros componentes de segurança ou prote-
ções para que seja alcançado o Nível de se-
gurança requerido. Uma coisa é certa: o custo 
de uma máquina já adequada de fábrica, com 
todos os componentes de segurança, é muito 
menor que fazer as adequações localmente, 
pois os custos com a mão-de-obra especia-
lizada para instalação e com a aquisição de 
componentes de segurança pode ser até 
60% maior para o consumidor final.

Gotas de NR 12 - Todos os quadros de 
energia de máquinas devem possuir sinali-
zação quanto ao perigo de choque elétrico. 

Ação 1: levante o quantitativo e já peça 
um orçamento. Os dispositivos de partida, 
acionamento e parada das máquinas de-
vem ser projetados de forma que possam 

ser acionados ou desligados em caso de 
emergência por outra pessoa que não seja 
o operador.

Ação 2: faça a inspeção. Os sistemas de 
segurança devem estar sob a responsabi-
lidade técnica de profissional legalmente 
habilitado.

Ação 3: é preciso definir um responsável, 
que pode ser interno ou terceirizado. A aber-
tura da proteção móvel está associada a um 
dispositivo de intertravamento com bloqueio 
por possuir acesso à zona de perigo.

Ação 4: faça a inspeção. As manguei-
ras utilizadas nos sistemas pressurizados 
possuem indicação da pressão máxima de 
trabalho admissível especificada pelo fabri-
cante.

Ação 5: mais um item para sua inspeção. 
A manutenção de máquinas e equipamen-
tos contempla a realização de ensaios não 
destrutivos – END, nas estruturas e compo-
nentes submetidos a solicitações de força e 
cuja ruptura ou desgaste possa ocasionar 
acidentes. 

Ação 6: avaliar em conjunto com a en-
genharia e manutenção. A máquina possui 
placa contendo as seguintes informações: 
a) razão social, CNPJ e endereço do fabri-
cante ou importador; b) informação sobre 
tipo, modelo e capacidade; c) número de 
série ou identificação, e ano de fabricação; 
d) número de registro do fabricante ou im-
portador no CREA; e e) peso da máquina 
ou equipamento.

Ação 7: reunir as informações e providenciar 
orçamento para instalação da sinalização.

Há procedimentos de trabalho e segurança 
específicos, padronizados, com descrição 
detalhada de cada tarefa, passo a passo, a 
partir da análise de risco. Ação: elaborar em 
conjunto com manutenção e engenharia.

Primeiros passos - Ok professor, já en-
tendi que tenho de dar uma boa lida na NR 

12 e conhecer um 
monte de normas 
(brasileiras e in-
ternacionais) que 
tratam do assun-
to. Mas depois 
disso, por onde 
eu começo? 

O primeiro passo 
tá certo, estudar o 
assunto. Depois recomendo que você faça 
um inventário das máquinas, ou seja, liste 
todas as máquinas da empresa. Não estou 
falando apenas do setor produtivo, eu dis-
se todas. Não vá esquecer as máquinas da 
manutenção. Neste inventário inicial reco-
lha, pelo menos, os seguintes dados: nome 
da máquina; fabricante; especificação resu-
mida; localização; foto.

Com estes dados iniciais precisamos esta-
belecer um critério para realizar a análise 
de riscos.

Como assim, não tenho que fazer a análise 
de todas as máquinas?

Com certeza. O problema é que depen-
dendo da empresa em que você trabalhe, 
teremos mais máquinas que tempo e esta 
atividade irá demorar um pouco, ou seja, 
precisamos ter algum critério para priorizar 
as máquinas com maior risco.

Entendi. E como vou priorizar professor? 

Sugiro alguns critérios para iniciar: máqui-
nas com histórico de acidentes ou inciden-
tes; máquinas com vários modelos iguais 
na empresa; máquinas com maior número 
de expostos; máquinas mais antigas.

Por fim, é bom pegar esta listagem e apre-
sentar para a manutenção, em geral, que 
saberão quais as máquinas com maior po-
tencial de risco. Já temos muito serviço e 
para ser sincero não fizemos quase nada.

Nota: Resumo do artigo publicado na edi-
ção 80, Maio 2013, do Jornal Segurito. 

NR 12 - O problema
    é de quem?

Dayglis Silva;

Técnico de Segurança do 

Trabalho e Consultor em 

Proteção de Máquinas
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SINTESP empossa Diretoria para a gestão 2013-2017

G
er

al

N 
o dia 12 de abril de 2013, no Salão 
Nobre do Hotel Excelsior, em São 
Paulo, SP, foi realizada a cerimônia de 

posse da Diretoria do SINTESP para a gestão 
2013-2017. A sessão solene contou com as 
presenças de Paulo Cezar Baldan, representan-
do o secretário estadual do Emprego e Rela-
ções do Trabalho, Carlos Ortiz; Damásio Soares 
do Nascimento, que representou o deputado 
federal Vicentinho; Claudio Aureliano Moreira, 
como representante de Antonio de Sousa Ra-
malho, presidente do Sintracon-SP; e na figu-
ra de anfitrião do evento, Marcos Antonio de 
Almeida Ribeiro, presidente eleito para a nova 
gestão do SINTESP. O ministro do Trabalho e 
Emprego, Manoel Dias, impossibilitado de par-
ticipar do evento por conta de compromissos 
já agendados, enviou mensagem de congra-
tulações e desejou pleno êxito nos trabalhos 
dos diretores empossados e sua presidência. 
Armando Henrique, presidente da Fenatest, 
também não pode comparecer por estar em 
viagem fora do Estado, mas expressou, por 
escrito, seu orgulho em fazer parte dessa dire-
toria e ressaltou todo o apoio da Fenatest em 
prol das melhorias que o SINTESP almeja para 
a categoria. 

A realização desta cerimônia de posse, ocorri-
da em menos de dois anos da eleição anterior, 
se deu pelo fato do SINTESP ter acatado uma 
decisão judicial e de acordo com o estatuto da 
entidade, realizou uma nova eleição no mês de 
abril de 2013, que definiu a composição dos 
diretores da gestão 2013 a 2017. Com isso, o 
SINTESP dá continuidade aos trabalhos pro-
postos de ser um Sindicato de Resultados.

Cerca de 200 convidados, entre diretores, 
familiares, amigos e autoridades prestigia-
ram o ato solene. O presidente Marcos abriu 
os trabalhos e agradeceu a participação de 
todos, em especial, dos diretores e compa-
nheiros, que nos últimos dois anos estiveram 
unidos, batalhando para colocar o SINTESP 
em lugar de destaque no cenário nacional da 
Segurança e Saúde do Trabalho.

Levando os parabéns de Ramalho, presidente 
do Sintracon-SP, à nova diretoria do SINTESP, 
Claudio Aureliano Moreira, realçou o elo que 
o sindicato dos trabalhadores da construção 

civil tem com os Técnicos 
de Segurança do Trabalho, 
por meio do qual o setor 
tem mostrado resultados 
positivos nos últimos 10 
anos em termos de redução de acidentes e 
mortes nos canteiros de obras. “O TST é um 
sacerdócio. Ele dorme a acorda pensando em 
segurança e graças a essa categoria conse-
guimos melhorar e tirar o setor da constru-
ção civil do ranking dos acidentes e mortes. É 
uma profissão dignificante e merece nossos 
agradecimentos”, ressaltou.

Damasio, que falou em nome do deputado fe-
deral Vicentinho, desejou à nova diretoria mui-
to sucesso e união, diante da responsabilidade 
que cabe a todos. “A justiça social não é clara e 
se uma categoria como essa não for priorizada 
nas políticas públicas não conseguiremos resul-
tados efetivos. Fico lisonjeado diante da luta e 
importância desse sindicato”, declarou.

Em seguida Paulo Cezar Baldan, em nome do 
secretário Ortiz, cumprimentou toda a diretoria 
do SINTESP e exaltou a importância dos Téc-
nicos de Segurança do Trabalho: “segurança e 
saúde do trabalho não se faz em gabinete, se 
faz no chão de fábrica e, por esse motivo, de-
pende da atuação do Técnico de Segurança do 
Trabalho para se fazer valer e ser aplicada nas 
organizações”, mencionou. Baldan citou ainda 
que a mídia poderia dar mais destaque para a 
SST e, com isso, ajudar a ampliar a conscienti-
zação, pois as pessoas saberiam a situação real 
e se envolveriam mais para buscar melhorias. 
Ele também observou a necessidade de um 
melhor atendimento por parte da presidência 
da República para criar condições que ajudem 
o Ministério do Trabalho a atuar de forma mais 
produtiva na SST em todo o país. 

A solenidade de posse contou 
com a presença de cerca de 
200 pessoas, entre autoridades, 
representantes da classe 
sindicalista e prevencionista, 
diretores, amigos e familiares. 

Ao final da cerimônia, 
todos os convidados foram 

recepcionados com um 
suntuoso coquetel de 

celebração para a diretoria 
da gestão 2013-2017 do 

SINTESP
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Também prestigiou a solenidade de posse, o 
diretor do Sindicato dos Metalúrgicos, Clau-
dio Prado. Ele comentou que a diretoria do 
SINTESP vem fazendo um excelente trabalho 
e que está em sintonia com o que o Técnico 
de Segurança do Trabalho representa, pois é 
um profissional fundamental para todos os 
trabalhadores e toda a sociedade.

Em seu discurso de posse, Marcos fez con-
siderações importantes sobre os desafios e 
avanços que o SINTESP alcançou nos últimos 
dois anos e o quanto a categoria dos Técnicos 
de Segurança do Trabalho tem atuado para 
fazer a diferença nos ambientes de trabalho 
sempre em prol da cultura prevencionista. 

Marcos destacou que em continuidade ao va-
lioso trabalho que o SINTESP vem realizando, 
a palavra de ordem desta gestão continuará 
sendo ‘ousadia’. “Temos sido ousados nestes 
últimos dois anos e essa postura nos forneceu 
resultados imprescindíveis, como a duplicação 
dos associados pagantes, a participação polí-
tica em diversas frentes da SST, a entrada de 
mais sindicatos suscitados em nossa conven-
ção coletiva, o aumento de parcerias e convê-
nios, a melhoria nos meios de comunicação, o 
salto de qualidade das regionais, maior inves-

timento financeiro 
para a melhoria na 
qualidade do aten-
dimento aos asso-
ciados, entre outros 
exemplos. Esse histó-
rico nos dá respaldo 
para continuarmos 
sendo ousados, pois 
nossos esforços co-
letivos visam elevar 
o nosso sindicato e, 
consequentemente, 
promover conquistas 
que almejamos há 
muito tempo para 
a nossa categoria, 
como é o caso do 
nosso Conselho de Classe. Portanto, não va-
mos aceitar o que não é normal e nem o co-
modismo e vamos, sim, atrás do nosso princi-
pal objetivo que é melhorar, cada vez mais, as 
condições para a atuação proativa do Técnico 
de Segurança do Trabalho. Esta nova diretoria 
assume com essa missão e vamos trabalhar 
com afinco para continuar produzindo bons 
resultados”, declarou Marcos.

O ato simbólico de cerimônia de posse de 

Marcos 
Ribeiro, 
c o m o 
p r e s i -
dente na 
g e s t ã o 
2 0 1 3 -

2017, foi conduzido por Akiko Kanazawa, 
diretora da Anent - Associação Nacional 
de Enfermagem do Trabalho. Em seguida 
foram empossados os membros das Dire-
torias Executiva, Estadual (titulares e su-
plentes), Regional e os representantes do 
Conselho Fiscal (titulares e suplentes).

Ao final da solenidade, todos os convida-
dos foram recepcionados com um suntuoso 
coquetel de confraternização.  

A enfermeira do Trabalho, 
Akiko, da Anent, e parceira 
de longa data do SINTESP, 
conduziu simbolicamente, a 
posse do presidente Marcos 
Antonio Ribeiro, que em 
seu discurso discorreu 
sobre as conquistas da 

entidade nos dois 
últimos anos e 
que os trabalhos 
continuarão sendo 
desenvolvidos 
sob o lema da 
ousadia e em prol, 
principalmente, do 
Conselho de Classe 
da categoria
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Cosmo Palasio recebe Prêmio Destaque 2013

SINTESP participou do  
           6° ConstruSer do SindusCon-SP 

G
er

al

F 
oi entregue dia 8 de abril de 2013, o 
Prêmio Destaque 2013, em São Paulo, 
SP. O prêmio é conferido pelo Grupo 

Cipa, responsável pela edição das revistas 
Cipa, Incêndio e Security. 

Nesta edição, o Técnico de Segurança do Tra-
balho e diretor do SINTESP, Cosmo Palasio, 
foi um dos agraciados em reconhecimento à 
sua importante atuação em prol da seguran-
ça e saúde do trabalho. “O Prêmio Destaque 
é importante pelo que ele representa não ao 
profissional agraciado, mas à categoria como 

um todo, porque as vezes o tra-
balho do técnico fica tão embuti-
do dentro da fábrica, inserido no 
sistema, que ele não aparece na 
prevenção, então quando reco-
nhecemos um Técnico de Segu-
rança do Trabalho por meio de 
uma premiação como esta, es-
tamos reconhecendo todos os 
trabalhadores que contribuem 
para que a situação nos ambientes de tra-
balho melhorem cada vez mais”, declarou 
Cosmo. Na oportunidade, Cosmo recebeu 

os cumprimentos do presidente do SINTESP, 
Marcos Antonio Ribeiro; e do presidente da 
FENATEST, Armando Henrique.  

O 6º ConstruSer - Encontro Estadual 
da Construção Civil em Família, foi 
promovido pelo SindusCon-SP - Sin-

dicato da Indústria da Construção do Estado de 
São Paulo, dia 13 de abril, simultaneamente nos 
centros de atividades do Sesi das cidades de São 
Paulo, Bauru, Campinas, Santo André, São José 
dos Campos, São José do Rio Preto, Presidente 
Prudente, Santos, Sorocaba e Ribeirão Preto. 

O SINTESP prestigiou a iniciativa novamente, 
que este ano teve o “belo” como foco central. 
O tema faz parte do empenho do SindusCon-SP 
em trabalhar pela melhoria da qualidade de vida 
dos trabalhadores do setor, assumindo o com-
promisso com os “8 Objetivos do Milênio”, ofi-
cializado pela ONU em 2000. O foco deste ano 
será o 8º ODM – Todo Mundo Trabalhando pelo 
Desenvolvimento. 

Marcos Antonio Ribeiro, presidente do SIN-
TESP, ressaltou que a parceria com o Sindus-
con-SP é muito importante para a categoria, 
já que são ações que agregam positivamente 
para o setor de SST. “Nós, Técnicos de Segu-

rança do Trabalho, 
estamos muito li-
gados ao setor da 
construção civil e, 
através do Constru-
Ser, presenciamos 
uma excelente ação 
de integração com 
todos os trabalhado-
res e suas famílias, 
por isso é importante 
o nosso apoio e pre-
sença”, ressaltou. 

SINTESP abordou a  
SST e as drogas na 
vida do Trabalhador 
A Diretoria da Diversidade do SINTESP realizou, 
no dia 25 de abril de 2013, na sede do sindicato, 
o 1º Encontro da Segurança do Trabalho e as 
Drogas na Vida do Trabalhador. O evento, que 
contou com 35 participantes, visou atender 
Técnicos de Segurança do Trabalho, estudantes, 
profissionais que atuam na área da Saúde, 
assistência social, entre outros. 

A palestra foi apresentada por José Carlos de Oliveira, 
coordenador do Sindicato dos Comerciários de São 
Paulo; Departamento Social e Previdenciário/Diversi-
dade; CADC-SP – Comitê de Aconselhamento sobre 
Álcool e Drogas dos Comerciários de São Paulo.  Ele 
abordou sobre o cumprimento das leis que visem di-
minuir o uso abusivo de drogas e suas consequências, 
especialmente, no que se refere à venda e disponibili-
zação de bebidas alcoólicas, tabaco, medicamentos e 
outros; bem como estimular a prevenção, tratamento 
e reabilitação do abuso e dependência.

Altair Teixeira, diretor do SINTESP, considerou o en-
contro proveitoso para despertar todos os partici-
pantes e orientá-los adequadamente, uma vez que 
as drogas são um mal que atinge muitos trabalha-
dores, principalmente, a questão do alcoolismo. “O 
palestrante compartilhou sua experiência de vida 
e mostrou que o uso de drogas é uma realidade 
que convivemos diariamente no Brasil e quem está 
envolvido com isso deve encarar e buscar o apoio 
necessário”, informou.   

O presidente e o vice-presidente do SINTESP, 
Marcos A. Ribeiro e Fernando, respectivamente, 
prestigiaram a 6ª edição do evento e 
parabenizaram os organizadores, ressaltando 
a contribuição positiva para a categoria dos 
Técnicos de Segurança do Trabalho
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te governo decreta novos padrões para  

     a qualidade do ar no Estado

A tendendo às reco-
mendações da Or-
ganização Mundial 

da Saúde (OMS), o Governo 
do Estado, através de propos-
ta elaborada pela Cetesb, es-
tabeleceu novos padrões de 
qualidade do ar com metas pro-

gressivas para as concentração de poluentes 
na atmosfera. Além disso, o decreto 59.113, 
publicado dia 24 de abril de 2013, no Diário 
Oficial do Estado, prevê nas áreas mais críticas, 
a necessidade de elaboração de um plano de 
controle de fontes fixas e móveis.

Os novos padrões, já em vigor, possuem me-
tas intermediárias a serem cumpridas, até 
chegar ao padrão ideal. Há ainda questões 
relativas ao licenciamento ambiental com 
necessidade de compensação para os gera-
dores mais significativos, obrigatoriedade de 
publicidade dos principais empreendimentos 
poluidores e metas de redução de emissões 
aplicadas nas regiões mais críticas.

A atualização dos padrões de qualidade é 
uma vitória importante rumo à melhoria do 
ar que respiramos em São Paulo. Os padrões 
atuais tem mais de 20 anos e estavam até 
três vezes menos rígidos do que os estabe-
lecidos pela OMS em 2005. Pelos padrões 
usados hoje na Cetesb, a qualidade aceitável 
de poeira (material particulado) que os pau-
listanos respiram num dia é de 150 micro-
gramas por metro cúbico.

De acordo com o novo decreto, as mu-
danças serão progressivas, em três etapas. 
Imediatamente será aplicada a meta 1, que 
é de até 120 microgramas/m3 para o ma-
terial particulado.  E após este período, a 
partir de análises da situação, a agência 
definirá quando entrará em vigor as metas 
mais rígidas. Novos padrões também foram 
estabelecidos para dióxido de enxofre, dió-
xido de nitrogênio, ozônio, material parti-
culado 2,5 e chumbo, com padrões mais 
rigorosos para se estabelecer a qualidade 
do ar no Estado.  
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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 

ag
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os

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

“Gostaria de saber se um Técnico 
de Segurança do Trabalho pode 
assinar como Coordenador do 
Curso?”
Jane - Secretária da Escola de 
Base Ferrazense
Resp.: “Com relação aos cursos de 
formação para TST, uma das ações 
do SINTESP é ministrar palestras 
nas escolas de formação direciona-
das aos alunos, com o intuito de 
esclarecer dúvidas, interagir e levar 
conhecimento aos futuros profissio-
nais. Uma das questões que sempre 
abordamos é que recomendamos 
que os coordenadores dos cursos 

sejam Técnicos em Segurança do Trabalho.
Tais recomendações não são por desmerecer 
a outros profissionais da área, e, sim, pelo 
fato do TST ser o único profissional do SESMT 
com formação específica na área e atuar 
em período integral em prol das SST. Porém, 
recomendamos que qualquer profissional do 
SESMT para ser docente, tenha que ter expe-
riência e vivência na área para poder formar 
outros profissionais com qualidade: PESSOAL 
DOCENTE TÉCNICO.
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 Técnico de Segurança do Trabalho, com 
experiência profissional comprovada na área 
ou no componente que for ministrar, e com 
experiência prática comprovada mínima de 05 
anos, devidamente habilitado:
 - Técnico de Segurança do Trabalho
- Engenheiro de Segurança do Trabalho
- Médico do Trabalho
- Enfermeiro do Trabalho
- Advogado e psicólogo com especialização na 
área de Segurança do Trabalho
- Profissional de nível superior com especializa-
ção no componente que for administrar
- Outros profissionais que dominem compo-
nentes mais específicos.
 O profissional responsável pela coordenação 
das atividades do curso deverá possuir forma-
ção profissional e/ou especialização pertinente 
às disciplinas técnicas do plano de curso”.
 Tania Santos - Diretora SINTESP
Diretoria de Formação Profissional

“Como Técnico de Segurança do Traba-
lho, sócio desta entidade sob o nº 150836, 
trabalhando atualmente na área da 
Saúde, tenho observado a preocupação 
dos senhores em preparar, cada vez mais, 
nossos companheiros para o mercado 
de trabalho que a cada dia se torna mais 
exigente, e isso tem sido feito de maneira 

muito competente. Porém, gostaria de 
sugerir-lhes que oferecessem também 
alguns cursos no segmento da Saúde, por 
exemplo, a implantação da NR-32, PGRSS, 
entre outros. Desde já, agradeço a precio-
sa atenção dos senhores. Grato”.
Wilson Roberto Leite -  Técnico de Segu-
rança do Trabalho
Resp.: “Prezado Wilson, oferecemos varias 
vezes o curso de NR-32, após sua edição. 
Porém, com o passar do tempo foi diminuin-
do o número de interessados até que não 
tínhamos mais o quórum mínimo. Acredito 
que quem tinha interesse em fazer o curso 
já havia feito. Desde então, não tivemos ne-
nhuma manifestação de interesse pelo curso. 
Quando ao PGRSS, você ó primeiro a nos 
procurar citando o interesse em curso sobre 
este programa. Como teríamos que buscar 
instrutores, que, por sua vez, teriam todo o 
trabalho para elaborar o curso, sem saber se 
teremos demanda, não nos motiva ter esta 
iniciativa. Não sei qual sua rede de contatos 
com prevencionistas da área da Saúde, mas 
como sendo algo específico de um seguimen-
to, temos que ter a manifestação de pelo me-
nos uns 30 profissionais, para que seja viável 
oferecer esses cursos no sindicato. Contando 
com sua compreensão, agradeço”.
Rene Alves Cavalcanti
Diretor de Desenvolvimento Profissional

Agenda de cursos SINTESP -  sede 

Data Local Evento

20 a 25/05 Sede Curso de Instrutor de Segurança para trabalho em Altura

24 e 25/05 Sede Curso de Primeiros Socorros 

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

03 a 08/06 Sede Curso de Instrutor de Segurança para trabalho em Altura

07 e 08/06 Sede Curso de PPRA - Como Gestão em Segurança e Saúde no 
Trabalho

8/6 Sede Curso de OHSAS

10 a 15/06 Sede Curso de Instrutor de Segurança para trabalho em Altura

15 e 16/06 Sede Curso de  Instrutor de Segurança para operadores de  
Empilhaderia 

17 a 21/06 Sede Curso de  PCMAT

24 a 28/06 Sede Curso de  Investigação de Acidentes - Modelo Causal 

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
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do Sintesp
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