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- Feira Internacional de Saú-
de e Segurança no Traba-
lho, promete repetir o êxito 
dos anos anteriores, trazen-

do o que há de melhor em tecnologia 
e informação a serviço da segurança. 
Promovida pelas revistas Proteção e 
Emergência, com a realização da Prote-
ção Eventos e patrocínio do SESI, a Expo 
Proteção conta também com a co-pro-
moção do SINTESP...
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Marcos Antonio Ribeiro - 
Presidente do SINTESP

E 
stá muito difícil interpretar 
o que ocorreu neste último 
mês de Junho. Analistas, 

governos, sindicalistas, imprensa, 
todos estão perplexos com os re-

pentinos protestos e onda que se formou pelas 
ruas de várias cidades pelo País. Historicamen-
te, no Brasil, o povo é mobilizado em função 
de uma ideia originada por um determinado 
indivíduo, entidade ou grupo e, o incrível nis-
to tudo, é o fato da população ter excluído os 
movimentos sociais, entidades de classe, sindi-
catos e, ao invés de terem sidos mobilizados, 
eles foram os mobilizadores, deram o ritmo e 
toada nas ruas, inclusive proibindo as tradicio-
nais bandeiras políticas e ou sindicais.

Fica claro que, independente de correntes 
ideológicas, o povo não mais suportará os 
desmandos e falta de representatividade e, 
mais ainda, nos mostra que, efetivamente, 
nossos anseios e desejos devem ser claramen-
te expressos. Nossa categoria tem adotado 
o dito politicamente correto para expressar 
o que precisa, são reuniões e mais reuniões, 
sempre se colocando como parceiros, princi-
palmente, ao Ministério do Trabalho e Empre-
go que só aqui, em São Paulo, são diversos 
programas e ações apoiados pelo SINTESP, ao 
mesmo passo que a nossa categoria tem vis-
to promessas e mais promessas, todas falsas 

promessas, sem falar nas ações que, ao longo 
desses últimos anos, tem se traduzido em pre-
juízos para nossa categoria.

Seria então o momento de reavaliarmos nossas 
ações, reconduzir nossos anseios de outra for-
ma? Nossa sociedade prevencionista se colo-
caria nas ruas também pela dignidade da vida 
humana do trabalhador, pela reformulação da 
Portaria 262/2008, que excluiu a credencial do 
Profissional Técnico de Segurança do Trabalho? 
Estaríamos dispostos a gritar em bom tom pelo 
nosso Conselho de Classe, simultaneamente, 
nos 26 Estados onde temos Entidade Sindical 
organizada? Sem falar no desrespeito aos Téc-
nicos de Segurança do Trabalho que as últimas 
revisões e criação de normas regulamentadoras 
trazem, nas quais alguns Auditores Fiscais do 
Trabalho, ceifam nossas atividades preconiza-
das na Portaria 3275/89?

Nada mais será como antes, depois da onda 
de manifestações que tomou as nossas ruas 
sacudindo as cidades do Brasil, desde o dia 13 
de junho de 2013. Felizmente, nossa catego-
ria terá um grande evento pela frente, a Expo 
Proteção, cujo evento ocorrerá entre os dias 30 
de julho e 01 de agosto de 2013 e será funda-
mental para, além de discutir, avaliar, também 
realinhar nossas ações para garantir nosso fu-
turo profissional e continuar ajudando nossos 

trabalhadores a voltarem para seus lares e fa-
miliares com a devida preservação da integri-
dade psicofisiológica.

Não há nenhum indício de que a onda de ma-
nifestações tenha data para cessar. A cada dia 
novos grupos passam a ocupar as ruas. Desde 
movimentos mais tradicionais, até os indígenas 
afetados pela construção de hidrelétricas. 

Aos poucos, classes de trabalhadores que estão 
insatisfeitas, como a dos professores e da saúde, 
tenderão a se aglutinarem ao chamado das ruas.

Será preciso, então, ocupar as frentes das SRTEs 
para solucionar nossos problemas, os quais têm 
sido criado pelo próprio Ministério do Trabalho, 
o qual não possui controle sobre os desmandos 
de alguns Auditores Fiscais do Trabalho, que 
esqueceram que seus cargos públicos precisam 
ser exercidos com a premissa da isonomia e 
sem corporativismo?

É importante salientar que o funcionalismo 
público no MTE precisa estar sempre pensando 
no melhor para os trabalhadores brasileiros, 
como garantir seus direitos preconizados na 
CLT, inclusive quanto ao Titulo II capítulo V – Da 
Segurança e Saúde do Trabalho, para tanto, as 
ações devem ser desprovida de “tendencionismo 
e corporativismo".

onda de protestos em todo o País 
reforçam necessidade dos TSTs lutarem 
por seus anseios e direitos
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A 
Regional SINTESP 
Campinas promo-
veu, no dia 21 de 

junho de 2013, o II Encontro 
de Técnicos de Segurança de 
Vinhedo e Região, na sede 
do Ceprovi - Centro Profis-
sionalizante de Vinhedo. A 
abertura oficial do evento 

foi prestigiada por Milton Serafim, prefeito de 
Vinhedo; Francisco de Assis Albino, vice-pre-
sidente do Sindicato dos Trabalhadores de 
Construção; Carlos Alberto, gerente regional 
do Ministério do Trabalho e Emprego de Jun-
diaí; o vereador Dario Pacheco, médico de 
segurança do trabalho; José Pedro Cahun, se-
cretário de Administração da Prefeitura; José 
Luís Bernegossi, secretário de Governo, além 
de Luiz Corrêa Prado, vice-presidente da Re-
gional SINTESP Campinas.

A programação do evento contou com três 
palestras ministradas por: Marcos Antonio 
Ribeiro, presidente do SINTESP, que abordou 
“O perfil ideal para o profissional de seguran-
ça”; Carlos Eduardo de Oliveira Dias, juiz da 
1ª Vara do Trabalho de Campinas , que tratou 
sobre a “Responsabilidade Civil e Criminal”; 
e Armando Henrique, diretor do SINTESP e 
presidente da Fenatest, que explanou sobre o 
tema “PPRA – Melhorar a qualidade ou dei-
xar morrer este programa”. 

Marquinhos, presiden-
te do SINTESP, ficou 
muito satisfeito com a 
iniciativa e contou que 
o grande diferencial 
deste evento foi que 
os profissionais par-
ticipantes eram, em 
sua maioria, atuan-
tes na área de SST, 
o que contribuiu 
para um bom de-
senvolvimento dos 
temas abordados. 
“Eles interagiram 
bastante com 
os palestrantes. 
Ap rove i t amos 
para ressaltar a 
importância de 
ficarem atentos 
para a questão 
da política tam-
bém, mas a po-
lítica técnica, em 
prol da SST nos ambientes de 
trabalho. Além disso, conver-
samos sobre o quanto cada um 
é importante para alcançarmos 
nosso principal objetivo que é 
regulamentar nosso conselho de 
classe”, expressou Marquinhos.

Prado, vice-presidente da 
Regional Campinas, por sua 
vez, informou que o evento 
foi  muito importante para 
a Região Metropolitana 
de Campinas, que é eco-
nomicamente e popula-
cionalmente a terceira 
do Estado de São Paulo. 
Para a realização deste evento, ele des-
tacou que além do Ceprovi, a Regional 
Campinas contou também com a par-
ceria do Sindicato dos Trabalhadores 

da Indústria da Construção, do 
Grutevir – Grupo dos Técnicos de 
Segurança do Trabalho de Vinhedo 
e Região; e os apoios da Prefeitura 
Municipal de Vinhedo e da Superin-

tendência do Ministério do Trabalho e Empre-
go de Jundiaí. 

“O SINTESP está investindo em eventos nesta 
região e solidificando sua presença em bene-
fício dos associados. Neste segundo encontro, 
por exemplo, tivemos mais de 90 inscrições, 
de profissionais da região, que participaram e 
aprovaram o seminário”, concluiu. 

SINTESP promove II Encontro dos 
    TSTs de Vinhedo e região

Marcos, presidente do SINTESP, que palestrou sobre o perfil  
ideal do profissional de Segurança do Trabalho, enalteceu a 
iniciativa dos organizadores por  investirem e valorizarem o 
papel dos trabalhadores prevencionistas da região

Além das palestras, a equipe da Regional Campinas do SINTESP, 
e seus parceiros, organizaram a exposição de equipamentos de 
segurança durante o evento

Mais de 90 participantes, em sua maioria, profissionais já atuantes 
na área de SST de Vinhedo e região, assistiram o encontro e 
trocaram experiências com os palestrantes e organizadores
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A 
vice-presidente da Regional Gua-
rulhos do SINTESP, Selma Rossana, 
foi convidada para participar da 

comemoração ao Dia da Indústria, realiza-
da dia 24 de maio de 2013, no Senai Suza-
no, quando ministrou uma palestra sobre o 
tema “A Saúde da Indústria”, com a partici-
pação de cerca de 200 pessoas.

Selma conta que o convite surgiu pelo fato 
de que os alunos do Senai Suzano serão 
ou já são futuros trabalhadores e têm pou-
co conhecimento dos números alarmantes 
que envolvem os acidentes de trabalho no 
Brasil. Portanto, a palestra abordou tópicos 
sobre a Era Industrial no Brasil, a evolução 
da Segurança no Trabalho, a contribuição 
de cada um para que os acidentes não evo-
luam e a motivação para uma vida profis-
sional saudável.  Selma registrou ainda que 
o Técnico em Segurança do Trabalho do Se-
nai Suzano,  Joaquim Motta de Alcântara, 
agradeceu a participação do SINTESP neste 
evento marcante.

O Primeiro Passo con-
versou com Joaquim por 
telefone e, conforme ele, 
a palestra foi muito po-
sitiva. “Selma nos deu 
uma grande contribuição 
com este enfoque, pois 
temos observado que 
ultimamente estão se 
acentuando os aciden-
tes em máquinas e isso 
tem nos causado preo-
cupação. Em vista disso, 
como muitos dos nossos 
alunos ingressam nos 
cursos a partir dos 14 
anos, vimos a necessi-
dade de orientá-los para serem bons profis-
sionais em relação a segurança no ambiente 
do trabalho também, então, nosso objetivo 
nesta iniciativa foi, principalmente, de inserir 
a cultura da prevenção desde já entre eles. 
Queremos que os alunos reflitam sobre o 
assunto e, sobretudo, apliquem a prevenção 

em seu dia a dia. Todos gostaram muito da 
palestra, a Selma está de parabéns!”, decla-
rou Joaquim.  

regional guarulhos do SINTESP  
   participa de palestra em Suzano

Selma, vice-presidente da Regional 
Guarulhos do SINTESP, palestrou para 
cerca de 200 alunos, que serão ou já são 
futuros trabalhadores, e os orientou sobre a 
importância das ações prevencionistas nos 
ambientes de trabalho
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A 
NR 10 publicada 
pela redação dada 
através da Portaria 

GM n.º 598, de 07 de de-
zembro de 2004, efetiva-

mente cumpre o seu papel na prevenção de 
acidentes no setor elétrico. Inicialmente, o 
setor elétrico se apropriou e hoje, cada vez 
mais, empresas em função de seus setores 
de manutenção elétrica se apropriam dos 
requisitos legais.

Recentemente um questionamento me cha-
mou a atenção referente às vestimentas de 
segurança para a Proteção do usuário em 
trabalhos com risco elétrico, com efeito, re-
tardante a chamas, onde o profissional de 
SESMT exigiu o Laudo de Ensaio Elétrico 
para as Vestimentas de Segurança.

O item 10.2.9.2 afirma que: As vestimentas 
de trabalho devem ser adequadas às ativida-
des, devendo contemplar a condutibilidade, 
inflamabilidade e influências eletromagnéti-
cas. Considerando o item 10.4.3.1 Os equi-
pamentos, dispositivos e ferramentas que 
possuam isolamento elétrico devem estar 
adequados às tensões envolvidas, e serem 
inspecionados e testados de acordo com as 
regulamentações existentes ou recomenda-
ções dos fabricantes.

Embora as vestimentas de segurança sejam 
um equipamento por ser EPI, elas não pos-
suem a capacidade de isolamento elétrico, 
logo não há a necessidade de ensaio elétrico e 
nem existe a possibilidade técnica em realizar.

Vestimenta de trabalho é, no caso em aná-
lise, entendida como um equipamento, de 
proteção individual – EPI, destinada à pro-
teção do tronco e membros superiores e in-
feriores contra os diversos riscos elétricos e, 
especialmente, protegê-los dos seus efeitos.

Quando o texto no item 10.2.9.2 cita a Con-
dutibilidade para proteção do trabalhador 
contra os riscos de contato, traz a necessida-
de das vestimentas não possuir elementos 
condutivos. Quando cita a Inflamabilidade, 
referem-se à proteção contra os efeitos tér-

micos dos arcos voltaicos e seus flashs, que 
podem provocar a ignição das roupas, estas 
devem possuir resistência à propagação da 
chama. Quando o texto cita Influências ele-
tromagnéticas para proteção contra os efei-
tos provocados por campos eletromagné-
ticos com intensidade que tenha potencial 
de risco, em certas circunstancias as roupas 
deverão ser condutivas.

É muito importante lembrar que, considerada 
como EPI, a vestimenta deverá ser implanta-
da mediante a realização de Análise de Risco 
criteriosa e adequada, respeitando-se a in-
tensidade do risco, as peculiaridades de cada 
atividade profissional e o conforto. Salienta-
mos que a especificação do grau de proteção 
requerido para as vestimentas de proteção 
contra os arcos voltaicos deve ser compatível 
com a atividade e com a potência de curto 
circuito característica das instalações.

Compete ao Serviço Especializado em En-
genharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho – SESMT, ou a Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes – CIPA, nas empre-
sas desobrigadas de manter o SESMT, ou a 
profissionais especializados, recomendar ao 
empregador o EPI adequado ao risco ofere-
cido por determinada atividade, conforme 
determina a NR-6.

Para tanto, com o risco elétrico além de 
aplicar o conceito legal se faz necessário 
entender o fenômeno físico “Energia Elétri-
ca”. O probabilidade do contato acidental 
com a energia elétrica em baixa tensão, alta 
tensão e ou extra-baixa tensão norteará o 
profissional de SESMT na decisão e defini-
ção dos EPIs e EPCs adequados, evitando, 
assim, adicionar um custo desproporcional 
ao empregador, gerar um falso cuidado com 
o trabalhador e não cair em descrédito com 
o trabalhador que por ser profissional de 
elétrica conhece os efeitos do risco.

As vestimentas de segurança podem ser 
dispensadas após Análise Preliminar de 
Risco, por exemplo, nas atividades previstas 
no item 10.6.1.2 - As operações elementa-
res como ligar e desligar circuitos elétricos, 

realizadas em 
baixa tensão, em 
perfeito estado 
de conservação, 
adequados para 
operação, podem 
ser realizadas por 
qualquer pessoa 
não advertida.

O subitem limita 
a aplicação da 
Norma à poten-
cialidade dos riscos oferecidos pelos mate-
riais e equipamentos elétricos aos trabalha-
dores e as pessoas. Constitui-se em ressalva 
e incentiva a conservação de instalações 
seguras para usuários.

Para finalizar, segue algumas definições para 
uma melhor análise:

Operações elementares: São ações 
que implicam em manobras ou interfe-
rências nas instalações elétricas, simples 
e corriqueiras, que não exponham a qual-
quer risco as pessoas que as realizam. Ex. 
ligar ou desligar interruptores, conectar 
plugs a tomadas, acionar botões ou sen-
sores elétricos, trocar lâmpadas.

Perfeito estado de conservação: É 
uma condição de integridade que garante 
todos os requisitos (funcionais, legais, ope-
racionais, de segurança) da concepção.

Adequados para operação: É, tam-
bém, uma condição de atendimento às 
especificações e necessidades da funcio-
nalidade operacional, pressupondo que 
o projeto, a construção e a instalação se 
realizaram de forma a serem utilizados 
com segurança.

Pessoa não advertida: Conceito ado-
tado na NBR 5410 e destinado a designar 
as pessoas que não foram informadas ou 
não possui capacidade para interagir com 
o risco elétrico, e que, portanto, devem 
operar equipamentos ou manusear mate-
riais, garantidamente, isentos de riscos.  

Vestimentas de Segurança para  
    trabalhos com eletricidade

Valdizar Albuquerque
Téc. de Seg. do Trabalho, 

Tecgº em Gestão Ambiental

Diretor Estadual e de 

Comunicação e  

Marketing do SINTESP

Profº e Coord. de Curso 

Profissionalizante
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A 
5ª edição da Expo Proteção 
- Feira Internacional de Saú-
de e Segurança no Traba-
lho, promete repetir o êxito 
dos anos anteriores, trazendo 

o que há de melhor em tecnologia e infor-
mação a serviço da segurança. Promovi-
da pelas revistas Proteção e Emergência, 
com a realização da Proteção Eventos e 
patrocínio do SESI, a Expo Proteção conta 
também com a co-promoção do SINTESP. 
A feira ocorrerá entre os dias 30 de julho 
e 1º de agosto de 2013, no Expo Center 
Norte, em São Paulo, SP.

O SINTESP, com a colaboração de toda 
sua equipe, está empenhado em realizar 
mais um excelente evento. “Essa feira 
é muito importante para os Técnicos de 
Segurança do Trabalho, como oportunida-
de de aperfeiçoamento com relação a ma-

teriais, soluções, serviços e aquisição 
de conhecimentos e esclarecimentos, 
ou seja, de atualização, além de pra-
ticar o network, que é fundamental 
para todo profissional”, afirma Rene 
Alves Cavalcanti, diretor de Desen-
volvimento Profissional e um dos 
responsáveis pela coordenação 
do evento por parte da entidade.

Segundo ele, a expectativa do 
SINTESP, através de um espaço 
maior de estande e sala, é ter 
melhores condições para rece-
ber um número ainda maior 
de TSTs e estudantes. “Além 
de proporcionar-lhes atuali-
zação e conquistar a adesão 
de mais associados, nosso objetivo é fun-
cionar como um termômetro com relação 
à percepção de nossos representados com 
relação à entidade, tanto sobre o que rea-
lizamos quanto ao que julgam necessário 
realizarmos, pois ter noção das expecta-
tivas sobre nosso trabalho nos ajuda a 
direcionar nossas ações, dentro de um 
processo de melhoria contínua, sobre o 
que devemos aperfeiçoar e o que neces-
sitamos implantar”, explica Rene.

Para ele, de outro lado, a Expo Proteção 
é uma grande oportunidade para os 
profissionais se inteirarem sobre o que 
está acontecendo e quais as tendências, 
compreendendo qual o seu papel 
profissional individual, coletivo e de 
apoio e cobrança à quem os representa.

O presidente do SINTESP, Marcos Anto-
nio Ribeiro, declara que a parceria com 
a Proteção significa muito para o SIN-
TESP. “Já estamos completando uma 
década juntos. Para nós, é uma par-

ceria muito importante porque amplia a 
visibilidade do SINTESP também, uma vez 

que não só levamos os TSTs para a feira, 
mas, também, compartilhamos informa-
ções que somam para a nossa atividade 
no dia a dia de trabalho”, avalia. 

Marcos conta que num primeiro momen-
to, a parceria surgiu porque a Proteção 
estava iniciando sua atuação no setor de 
feiras e o SINTESP foi um dos principais 
aliados, uma vez que, através de sua par-
ticipação no setor de Segurança e Saúde 
do Trabalho, tinha grande alcance no mer-
cado para convidar muitos profissionais 
para visitarem a feira e a participarem, efe-
tivamente, do evento. Com essa proposta, 
a parceria tem dado certo a cada edição, 
especialmente, pelo profissionalismo com 
o qual a equipe da Proteção Eventos tem 
trabalhado. “O evento vem mostrando, de 
uma maneira muito profissional, que tem 
crescido em termos de expositores e vi-
sitantes e, paralelamente, está evoluindo 
em termos técnicos”, atesta ele. 

Expo Proteção 2013 contempla ampla 
   programação em prol dos  
     Técnicos de  Segurança do Trabalho

SINTESP é co-promotor da feira, considerada uma das mais 
relevantes para o setor prevencionista em São Paulo

Nas edições anteriores da Expo Proteção, o SINTESP 
participou de forma proativa, por meio de eventos, como 
o ENETEC, recebendo autoridades e profissionais que são 
referências na SST, procurando arregimentar forças em 
prol das melhorias que a categoria demanda

A Expo Proteção gera diversas oportunidades para 
estudantes do setor de SST, bem como para profissionais 
que já atuam na área, que aproveitam o evento para 
aprimorarem seus conhecimentos, fazerem contatos e 
network
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A 
Caravana Expo Proteção 2013 
percorreu, entre os dias 3 
e 6 de junho, as cidades de 

Presidente Prudente (3), São José do 
Rio Preto (4), Ribeirão Preto (5) e São 
Carlos (6), quando encerrou as ações 
computando mais de 1,3 mil profissio-
nais, que conheceram os detalhes da 
edição da Expo Proteção este ano e 
debateram questões ligadas à SST.
Segundo informações divulgadas 
pela revista Proteção, nos eventos de 
Presidente Prudente e São José do 
Rio Preto a palestra foi proferida pelo 
diretor do SINTESP, Cosmo Palasio, 
que falou sobre Novos Paradigmas 
para Profissionais de SST. Nestas 
cidades cerca de 320 profissionais 
assistiram também à manifestação do 
presidente da entidade, Marquinhos, 
que detalhou ações desenvolvidas pelo 
SINTESP, além de informações que 
impactam na vida dos profissionais, 
como o processo de informatização 
por parte do Ministério do Trabalho do 
controle dos SESMTs. Em Ribeirão Pre-
to o palestrante foi Alexandre Gusmão, 
que falou da evolução da SST no Brasil 
e suas tendências para o futuro.
O evento em Presidente Prudente 
contou também com as presenças 
do coordenador de Segurança do 
Trabalho do Senac, Antônio Tadeu da 
Costa, e do vice-presidente Regional 
do SINTESP, Cláudio Pereira de Lima. 
Em Rio Preto compuseram a mesa 
Douglas William Hakini Soares, 
coordenador do Curso de TST do 
Senac, e a vice-presidente regional 
do SINTESP, Maria Helena Alves 
Tremura Gomes. Em Ribeirão Preto, o 
vice-presidente do SINTESP, Evaldir 
Jesus de Morais, falou aos presentes 
na abertura do evento.

A Caravana Expo Proteção 2013 foi 
encerrada na cidade de São Carlos, 
reunindo na sede do Senac cerca de 
110 profissionais de SST. Armando 
Henrique, diretor do SINTESP e 
presidente da Fenatest, proferiu uma 
palestra sobre a nova PNSST - Política 
Nacional de Saúde e Segurança do 
Trabalho, e suas consequências 
para os profissionais da área. Em 
depoimento ao Jornal Primeiro Passo, 
Armando informou que o foco foi mos-
trar o desenvolvimento da PNSST e o 
Plansat e seus reflexos nas atividades 
de prevenção dos profissionais de 
segurança e saúde do trabalho. “Senti 
que foi meio que uma surpresa tocar 
neste assunto para o público, pois, 
infelizmente, até o momento a PNSST 
está sendo muito pouco difundida, 
sendo que o nosso entendimento é 
que a mesma deveria estar ressoando 
em todos os quatro cantos do Brasil. 
Os profissionais do meio conhecem, 
mas a sociedade em geral não sabe 
de sua existência e o curioso é que a 
PNSST é muito mais importante do 
que qualquer NR, ou conjunto de NRs, 
mas as pessoas ainda não perceberam 
isso”, analisa Armando. 
Para mudarmos esse cenário, Armando 
acredita que temos que fazer grandes 
campanhas para divulgar a lei e tam-
bém para levar esclarecimentos sobre 
a sua aplicação e desenvolvimento. 
“A imprensa especializada pode ser 
uma das grandes divulgadoras dessa 
necessidade”, constata Armando. Ele 
confirma ainda que, como presidente 
da Fenatest, está adotando uma 
conduta de campanhas semanais nas 
redes sociais sobre temas importantes, 
e um dos principais é a questão da 
PNSST. “E durante a Expo Proteção, 

inclusive, iremos 
abordar amplamente a 
política com o objetivo 
de avançarmos nesse 
tema e aumentar o nível 
de informação entre os 
profissionais da SST”, 
conta Armando.
Em São Carlos, aprovei-
tando a oportunidade, 
o diretor da Revista 
Proteção, Alexandre 
Gusmão, apresentou 
aos presentes detalhes 
da programação parale-
la à Expo Proteção, que 
terá mais de 50 eventos 
técnicos voltados à 
área de SST e Emergência, 
muitos dos quais total-
mente gratuitos. 
Nas duas semanas em 
que a Caravana Expo 
Proteção percorreu oito 
cidades do Estado de 
São Paulo, participaram 
técnicos e engenheiros 
de Segurança, médicos 
do Trabalho, enfermeiros 
e auxiliares de Enferma-
gem, além de estudantes. 
“Creio que cumprimos 
com nosso papel ao 
disseminar a informação 
de SST nestas cidades”, 
destacou Gusmão. “Pela 
receptividade que tivemos no interior, 
tenho certeza de que a Expo Proteção 
deste ano será um grande sucesso”, 
concluiu ele.
A Caravana Expo Proteção esteve nas 
seguintes cidades: Santos, Sorocaba, 
São José dos Campos, Campinas, 
Presidente Prudente, São José do Rio 

Preto, Ribeirão Preto e São Carlos. Em 
todas as cidades ocorreram sorteios 
de brindes para os presentes. A Cara-
vana foi uma realização da Proteção 
Publicações e Eventos, co-promoção 
do SINTESP, com apoio do SENAC SP, 
e patrocínio da Bracol, Dupont, Durá-
veis, Fujiwara, Grupo BT, Honeywell, 
Kalypso, Mucambo e SESI.

Caravana Expo Proteção 2013 finalizou atividades  
no interior de São Paulo com sucesso

ENETEC e Conselho de Classe

O presidente do SINTESP conta que, em 
contrapartida, a projeção da entidade 
também tem sido muito boa na feira, já 
que a mesma é uma excelente oportuni-
dade para encontrar os profissionais da 
categoria, divulgar os trabalhos, fazer os 
eventos técnicos, como o ENETEC - En-
contro Estadual dos Técnicos de Seguran-
ça do Trabalho do Estado de São Paulo, 
como também promover as palestras in-
ternas no estande do SINTESP, o que tem 

sido um chamariz muito grande para os 
profissionais e tem ajudado a entidade 
a dar mais qualificação para os técnicos 
tanto em termos de informação quan-
to em relação às trocas de experiências. 
“Além disso, o SINTESP é co-promotor da 
Expo Proteção, tendo uma participação 
direta no desenvolvimento do evento e 
um papel primordial para a sua divulga-
ção no sentido de auxiliar na venda de 
estandes e angariar visitantes. Os resulta-
dos têm sido positivos para os dois lados, 

pois a Expo Proteção, a cada edição, tem 
se mostrado uma feira importante para o 
mercado com um nível técnico muito bom 
e de qualidade”, assegura o presidente.

O SINTESP vai aproveitar esta excelente 
oportunidade para fortalecer a luta em 
prol do Conselho de Classe dos Técnicos 
de Segurança do Trabalho. “No ENETEC, 
por exemplo, vamos realizar palestras 
técnicas, mas também vamos abordar a 
questão política, tendo, inclusive, como 
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pauta principal, a 
luta pela consoli-
dação do Conselho 
de Classe da nossa 
categoria”, afirma.

Entre as personalida-
des previstas 
no evento, 
Marcos in-
forma que 
está sendo 
convidado o 

deputado federal Vicentinho, que 
é o coordenador da Frente Parla-
mentar Pró-Segurança e Saúde 
do Trabalho, prevista para ser 
oficializada neste mês de julho. 
“Vamos dar voz para que o 
deputado Vicentinho fale sobre 
a importância da Frente Parla-
mentar, que é uma iniciativa em 
prol da ações prevencionistas e, 
entre os vários tópicos que ela apresenta, a 
criação do Conselho de Classe é considera-
da um dos principais”, informa Marcos. 

Ele comenta que o SINTESP também está 
convidando um representante do MTE para 
falar sobre a alteração da NR 4, que trata 
sobre o registro do SESMT via web. A infor-
matização vai ajudar a melhorar o sistema 
de informação de registro de quantos pro-
fissionais do SESMT atuam nas empresas, 
apresentando o seu dimensionamento, mas 
que, por meio do cruzamento de informa-
ções, mostrará quem é o Técnico de Segu-
rança do Trabalho e se ele atua em dois ou 
mais empregos. Segundo Marcos, um dos 
pontos positivos desse sistema é que aju-
dará a abrir novas frentes de trabalho em 
todo o Brasil. “Por isso, estamos vendo a 
informatização do registro do SESMT com 
bons olhos, pois era um antigo anseio da 
nossa categoria e representa um avanço 
para nós, pois o registro via web, sobretudo, 
possibilitará uma expectativa de criação de 
oportunidades de trabalhos para, aproxima-
damente, 12 mil Técnicos”, revela Marcos.

Para concluir, o presidente do SINTESP con-
vida todos os Técnicos de Segurança do 
Trabalho para comparecerem na Expo Pro-
teção 2013, que é promovida, especialmen-
te, para eles. “A importância da parceria do 
SINTESP junto com a Revista Proteção é, 
justamente, informar e incentivar o nosso 
público de TSTs à participação na feira para 
agregar conhecimento e expandir a atua-
ção da categoria em todo o mercado”, fi-
naliza Marcos. 

Dia 30 – 3ª feira 
Auditório (9 às 12:30 horas)

DIA DO SESMT

9:00 - Café da manhã

10:00 - Mesa de Abertura

10:30 - Aquecimento na Qualidade de Vida – 
José Antonio da Silva – Técnico de Segurança 
do Trabalho e Consultor em SST.

11:00 - Palestra: FAP/NTEP – Quanto o SESMT 
contribui para o ganho financeiro das empresas 
– Eduardo Milaneli – Engenheiro de Segurança 
do Trabalho e Gestor de FAP.

12:00 - Perguntas e Respostas

Sala do Stand do SINTESP

14 às 15 horas - Como elaborar o AVCB: 
Wagner De Paula

16 às 17 horas - Gestão Documental da NR-35 
– Jorge Gimenez

18 às 19 horas  - PPR – Selma Rossana

Dia 31 – 4ª feira

Auditório (9 às 12:30 horas)

ENEC

Encontro Estadual dos Cipeiros da Cons-
trução Civil

Sala do Stand do SINTESP

14 às 15 horas - PCA - Selma Rossana

A postura do TST perante a Diversidade - 
Mirdes de Oliveira

Rogério de Jesus – Implementação da 
PNSST

Dia 1º – 5ª feira

Auditório (9 às 12:30 horas)

ENETEC 

Encontro Estadual dos TSTs

9:00 – Abertura

9:30 – NR18 – Luiz Carlos Lumbreras – Enge-
nheiro e AFT SRTE Rio de Janeiro

10:30 – Frente Parlamentar pela criação do 
CONFETEST – Dep. Federal Vicentinho

11:00 – Alteração da NR4 – Nova forma de 
registro do SESMT – Celso Hadad, diretor da 
DSST MTE

11:30 - NR-35: Trabalho em Altura – Gianfranco 
Pampalon – Engenheiro  e AFT SRTE São Paulo

Sala do Stand do SINTESP

14 às 15 horas - NR-35 Trabalho em Altura: 
Júlio Jordão

16 às 17 horas - Você e sua empresa estão 
prontos para atender  uma PCR - Indumed

18 às 19 horas  - 1º Socorros para TST - Luiz 
de Brito Porfírio

PÚBLICO ALVO:  
Técnico de Segurança do Trabalho.

Vagas limitadas 
Inscrições prévias no email:  
eventos@sintesp.org.br ou  
www.sintesp.org.br 

(Sujeitas a confirmação)

Informações no fone:

3362-1104

V CIPASSAT durante a Expo Proteção
(Ciclo de Palestras sobre Saúde, Segurança e Acidentes do Trabalho)

Armando: "A PNSST é mais 
importante do que qualquer NR ou 
conjunto de NRs, por isso, durante 
a Expo Proteção 2013, iremos 
abordá-la amplamente junto aos 
profissionais da área"

Aprimorar a formação técnica do TST já se transformou 
na  marca registrada do SINTESP durante a Expo Proteção, 
que, desde o início da parceria com a feira, tem atuado 
para o sucesso do evento e, simultâneamente, consolidar 
o seu objetivo de ser um Sindicato de Resultados
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ara celebrar o mês do 
Meio Ambiente na ca-
pital paulista, foi reali-

zada, entre os dias 6 e 9 de ju-
nho de 2013, na Grande São 
Paulo, a Virada Sustentável. O 
evento, em sua terceira edição, 
contou com mais de 600 atra-

ções em 150 lugares da cidade. 

A Virada Sustentável é um evento cultu-
ral que reúne atrações (música, teatro, 
dança, instalações, exposições) que têm a 
sustentabilidade e seus diferentes temas 
(mudanças climáticas, biodiversidade, 
água, reciclagem, diversidade, direitos 
humanos, mobilidade urbana etc) como 
conteúdo principal. Sua missão é difundir 
e ampliar a informação sobre sustentabi-
lidade na sociedade, utilizando a arte e 
as atividades lúdicas como principais fer-
ramentas de comunicação, inspirando as 
pessoas a enxergarem na sustentabilida-
de um valor coletivo.

Este ano os paulistanos pu-
deram participar de hortas 
urbanas; piqueniques co-
munitários em praças; re-
vitalização e ocupação de 
espaços públicos com arte; 
redes sociais de bairros; 
mapeamentos colaborati-
vos, entre outras centenas 
de iniciativas promovidas 
por grupos e coletivos de 
todas as regiões de São 
Paulo que estão atuando 
para mudar a cara da ci-
dade para melhor.

Um dos destaques nesta edição foi a 
campanha para arrecadação de lixo ele-
trônico em 15 novos locais da cidade São 
Paulo. A iniciativa contou com o apoio da 
Abrelpe – Associação Brasileira de Em-
presas de Limpeza Pública e Resíduos 
Especiais, entre outros parceiros, cuja a 
meta foi arrecadar mais de 100 toneladas 

de lixo eletrônico. “O material eletrôni-
co coletado nesses pontos será encami-
nhado posteriormente para reciclagem 
e tratamento onde receberá um destino 
ambiental adequado, nos termos do que 
determina a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos”, explicou Carlos Roberto Silva Fi-
lho, diretor executivo da Abrelpe.  

São Paulo sediou terceira  
   edição da Virada Sustentável 

Este ano, a Virada Sustentável contou com mais de 600 atrações 
em 150 lugares da cidade, envolvendo centenas de grupos 
coletivos de todas as regiões de São Paulo que atuaram em prol 
de uma cidade melhor e com mais qualidade de vida

PERITO ASSISTENTE TÉCNICO
• PROCESSOS TRABALHISTAS DE INSALUBRIDADE E
   PERICULOSIDADE;
• ACIDENTES DO TRABALHO;
• CIVIL  / AMBIENTAL.
• MÃO DE OBRA  TÉCNICA – POR HORA
ASSESSORIA E CONSULTORIA
• P.P.R.A / L.T.C.A.T;
• VASOS DE PRESSÃO / CALDEIRAS;
• LAUDO ELÉTRICO / PÁRA – RAIOS;
• LAUDO ERGONÔMICO (Soft er  3D);
• LAUDO INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE (LTIP);
• P.C.M.A.T;
• P.G.R;
• ENTRE OUTROS.
CURSOS E TREINAMENTOS
• C.I.P.A NR-05; 
• NR-10; NR-31, NR-35, NR-17
• OPERADOR DE EMPILHADEIRA
• OPERADOR DE PONTE ROLANTE;
• BRIGADA DE INCÊNDIO;
• S.I.P.A.T.

Contamos com assessoria jurídica 
empresarial “Advocacia Mendes
 25 anos trabalhando pelo seu direito”

UNIDADE I

R. Homero Fabrini, 135  
CEP 09960-140 -Diadema - SP
Tel:11 4066-6707 / Fax: 11 4066-5343
(Comercial)  comercial.proseg@uol.com.br
(Técnico)  dep.tecnico@uol.com.br

UNIDADE II

Centro Empresarial Offi  ce Tamboré
R. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 
N° 1.119  / CEP 06460-040 - Barueri - SP
Tel: 11 4193 - 8295
(Comercial) comercial.tambore@uol.com.br

UNIDADE III

Av. Pereira Barreto, 1395 – CEP 09190-610   
Santo André SP - 13° andar  Sala 132 TS
Telefone: 11 4083-8918
(Financeiro) fi nanceiro.proseg@uol.com.br

vendasproseg@uol.com.br
CONTATO DIRETO PELO SITE OU PELO E-MAIL

PERITO ASSISTENTE TÉCNICO

w w w . g r u p o p r o s e g . c o m . b r

Segurança do Trabalho e Meio Ambiente.
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marcas do mundo para entregar todos os dias o que há de melhor em segurança, 

qualidade e desempenho a você e seus trabalhadores. As forças combinadas de 

nossas marcas Uvex, Miller e Howard Leight, criam um conjunto único de soluções 

incomparáveis na indústria de segurança. Nosso contínuo comprometimento com 

inovação, combinado com nossos recursos globais de engenharia, pesquisa e 

desenvolvimento, transformará a indústria e oferecerá a você algo único, a sua 

fonte mais completa de soluções.

Conheça o Respirador 
Semifacial Série 7700
Solução de alta performance com um excelente custo-benefício 

• Em silicone, confortável, fácil de limpar e resistente;

• Área de selagem maior para ajuste fácil e rápido;

• Elasticidade diferente entre tirantes superiores e 
inferiores para ajuste seguro, sem deslizamento;

• Disponível em 3 tamanhos (P, M e G).
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• Permite fácil verifi cação de vedação pelo usuário;

Num mercado onde cada vez mais se cobra por redução de custos, 
se faz necessária a busca por um respirador que não  abra mão da 
qualidade e proporcione conforto ao usuário.

Visite nosso site e saiba mais sobre o produto

Acesse: www.honeywellsafety.com/br
          hspmarketing.br@honeywell.com

Cartuchos e Filtros
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N 
os dias 6 e 7 de junho de 2013, o 
presidente Marcos Antonio Ribei-
ro; e o diretor estadual do SINTESP, 

Heitor Domingues de Oliveira; representaram 
a Força Sindical no Seminário “Cooperação 
Brasil - União Europeia: Intercâmbio em Saú-
de e Segurança no Trabalho”, realizado no 
auditório do INSS, em Brasília. O seminário é 
uma das ações do MTE - Ministério do Traba-
lho e Emprego, por meio do Projeto Diálogos 

Setoriais entre o Brasil e União Europeia em 
Segurança e Saúde no Trabalho. Esse evento 
foi uma continuação das experiências adqui-
ridas na visita dos brasileiros a vários países 
da Europa, no período 
entre 18 de abril e 2 
de maio de 2013, na 
qual o presidente do 
SINTESP, integrou a 
Comissão Técnica Bra-
sileira do CPN-NR 18 
na Missão, represen-
tando a bancada dos 
trabalhadores, para a 
melhoria da SST no 
Brasil. Agora, espe-
cialistas da Europa 
vieram ao Brasil,apre-
sentar os trabalhos e 
normas desenvolvido nos últimos anos.

Os temas específicos do seminário foram: 
Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho 
na Construção Civil; Avaliação da Confor-
midade de Máquinas e Equipamentos e 
Transporte Vertical de Materiais e Pessoas 
na Construção Civil, com oito palestras 

sendo ministradas du-
rante os dois dias, por 
especialista e profis-
sionais da Alemanha, 
Espanha, Portugal e 
do Brasil.

As experiências da 
União Europeia mos-
traram a unificação 

das normas e pro-
cedimentos entre 
os países, refe-
rentesà Seguran-
ça e Saúde do 
Trabalhador e do 
Meio Ambien-
te; e, também, 
a padronização do treinamento dos 
trabalhadores, que estarão na linha 
de frente do trabalho, mostrando o 
controle da carga horária e tipos de 

treinamentos, registrados em cartão mag-
nético individual, que registra também a 
data dos treinamentos ou reciclagem reali-
zado pelo empregado. Os palestrantes fo-
ram Luís Carlos Lumbreiras da Rocha; Luís 
Alves Dias; Luís RoselAjamil; José de Arru-
da Sampaio; Otto Gornemann;Fillipa Lima; 
João Batista Beck Pinto e Cristina Becker.

O seminário mostrou 
que a experiência 
Europeia de gestão 
de segurança e saú-
de no trabalho na 
construção civil pode 
contribuir bastante 
para o Brasil, já que 
Norma Regulamen-
tadora nº18 (NR-18), 
que dispõe sobre o 
tema, passa por um 
processo de revisão. 
A experiência na 

Avaliação da Conformidade de Máquinas 
e Equipamentos, também foi bastante im-
portante nesse intercâmbio com relação à 
Norma Regulamentadora nº 12.

O Projeto Diálogos Setoriais já realizou 
duas missões tripartites para apresentar 
aos auditores fiscais do trabalho as boas 

práticas da Europa.O seminário foi muito 
importante também para os especialistas 
europeus, que além das palestras minis-
tradas, também tiveram a oportunidade de 
verem às experiências apresentadas pelos 
peritos e auditores fiscais brasileiros.  

Deputado federal Vicen-
tinho recebeu o SINTESP

Também no dia 6 de junho, o presidente 
Marquinhos e o diretor Heitor Domingues, 
foram recebidos pelo deputado federal Vi-
centinho. Eles aproveitaram a estada em 
Brasília para se reunirem com o deputado 
e dialogarem sobre a implantação, na Câ-
mara dos Deputados, da Frente Parlamen-
tar Pró-Segurança e Saúde do Trabalho. Em 
breve ocorrerá uma audiência pública, em 
Brasília, para a implantação da referida 
Frente Parlamentar.  

SINTESP participa de seminário em Brasília

O seminário mostrou que a experiência Europeia 
de gestão de segurança e saúde no trabalho na 
construção civil pode contribuir bastante para o Brasil

Da direita para a esquerda: Heitor Domingues e 
Marcos Ribeiro, do SINTESP; Ana Paula e Paulo, 
presidente e diretor, respectivamente do Sintest-DF;  
e Claudia, Técnica de Segurança do Trabalho; 
trocaram várias experiências durante o evento

O presidente Marquinhos; Ana Paula, 
presidente do Sintest-DF; e Heitor, diretor 
estadual do SINTESP, durante visita ao 
gabinete do deputado federal Vicentinho

O seminário foi muito 
importante também 
para os especialistas 

europeus, que tiveram 
a oportunidade 

de conhecerem as 
experiências desenvolvidas 

no Brasil 
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A Secretaria de Relações do Traba-
lho, do Ministério do Trabalho e 
Emprego, divulgou que a partir do 

dia 24 de junho, os usuários dos estados da 
Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, 
Pernambuco e Rio de Janeiro já podem fazer 
a solicitação do registro profissional via inter-
net, por meio do sistema Sirpweb, que per-
mite fazer a solicitação do registro via web, 
on line, bastando o interessado informar seus 
dados relativos ao registro pretendido. 

O sistema de gerenciamento e controle das 
informações dos registros dos profissionais 
das categorias regulamentadas por lei foi 
testado, de forma experimental, no Distrito 
Federal em 2012.

O Sirpweb é um sistema de gerenciamento 
e controle das informações dos registros 
dos profissionais das categorias regula-
mentadas por lei. Essas categorias tem a 
obrigação de se cadastrarem no sistema 
para desempenhar suas atividades e o uso 

da ferramenta vai facilitar bastante quem 
utiliza esse serviço.

O MTE concede o registro profissional a 
14 categorias: Agenciador de propagan-
da, artista, atuário, arquivista, guardador e 
lavador de veículos, jornalista, publicitário, 
radialista, secretário, sociólogo, técnico em 
espetáculos de diversões, Técnico de Se-
gurança do Trabalho, técnico em arquivo e 
técnico em Secretariado.

O sistema, que será disponibilizado nas pá-
ginas das Superintendências Regionais do 
Trabalho e Emprego, vai gerar um número 

de solicitação, discriminando a documen-
tação que deverá ser protocolada na SRTE 
mais próxima do interessado. A partir de 
então todo processo poderá ser acompa-
nhado pela internet.

Para acessa o sistema basta entrar no link 
http://sirpweb.mte.gov.br/sirpweb/princi-
pal.seam e seguir os passos abaixo.

Sistema de registro profissional  
     via internet chega a todo país

Passo a passo

1. Preenchimento dos dados 
pessoais; 

2. Seleção da categoria 
profissional e dos 
documentos de capacitação;

3. Resumo para conferência dos 
dados informados;

 4. Transmissão da solicitação;
 5. Impressão da solicitação; e
 6. Protocolo dos documentos 

na SRTE. 
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Elaboração e auditoria do PPRA
dias 17 e 24 de agosto (16 hs)

PRÓXIMO CURSO

Núcleo de Estudos em
Higiene Ocupacional

Rua Teixeira da Silva, 445 - Paraíso - São Paulo - SP

www.nhohigieneocupacional.com.br

www.nhohigieneocupacional/noticias

Mais informações, acesse:

www.facebook.com/pages/
nho-cursos/173605219477121?fref=ts

E 
m 22 de maio de 2013, os diretores 
do SINTESP, através da diretoria de 
Formação Profissional, recepciona-

ram alunos do segundo módulo do curso 
Técnico de Segurança do Trabalho das 
ETECs do Belém e de Osasco para esclare-
cimentos técnicos e subsídios aos alunos 
na elaboração de seus TCC - trabalho de 
conclusão de curso.

Na mesma data, a diretora Tania Angelina 
dos Santos ministrou palestra aos alunos da 

ETEC José Rocha Mendes 
na Sipat – Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes 
do Trabalho, elaborada pe-
los alunos, cujo tema foi 
“o futuro da profissão”, 
e, após explanação, houve 
debate para esclarecimen-
to de 
dúvi-

das.

Tania destaca 
que o SINTESP 
parabeniza aos 
alunos dessas 
escolas pela 
iniciativa e 
sente-se for-
talecido pela 
interação com 
os futuros pro-
fissionais.  

G
er

al diretoria de Formação Profissional do SINTESP interage 
com alunos dos cursos de TST

SINTESP lamenta a perda 
de um grande diretor:  
altair Teixeira

A diretora Tania Santos falou sobre o futuro da profissão 
dos TSTs aos alunos da ETEC José Rocha Mendes

A 
Fa m í l i a 
SINTESP 
s o f r e u 

mais uma gran-
de perda com o 
falecimento, no 
dia 15 de junho 
de 2013, do seu 
diretor estadual, 
Altair Teixeira. Ele 
estava internado 
no Hospital Me-
tropolitano, na 
Lapa, onde pas-
sou por compli-
cações pós-cirúr-
gica e veio a falecer, aos 68 anos, 
deixando esposa e uma filha.

A notícia foi recebida com gran-
de pesar pelo corpo de diretores 
e funcionários do SINTESP, que 
sempre teve, na figura deste ilus-
tre companheiro, uma grande 
admiração, seja pelo seu jeito 
simples e honesto, como pelo seu 
empenho em prol do fortaleci-
mento da categoria dos Técnicos 
de Segurança do Trabalho. 

“Neste momento, as palavras se 
tornam difíceis de serem pronun-
ciadas e até mesmo escritas, pois 
não temos como nos expressar 

diante de um fato 
tão triste como 
este. Perdemos 
um grande com-
panheiro sindi-
calista, que em 
todos os anos em 
que atuou como 
diretor de nosso 
sindicato, sempre 
procurou ajudar 
naquilo que po-
dia, com palavras 
de otimismo e 
procurando mo-
tivar os nossos 

trabalhos. Mais triste ainda foi que 
nós, diretores, não pudemos nos 
despedir de nosso companheiro 
no último momento, mas temos a 
certeza de que ele descansou e es-
tará aguardando a vinda de nosso 
Senhor Jesus Cristo. Lembraremos 
sempre dele com muito carinho e 
saudades”, expressou o presidente 
do SINTESP, Marcos Antonio Ribei-
ro, em nome de toda a Diretoria.

Há mais de 20 anos que Altair fa-
zia parte da diretoria do SINTESP, 
sendo um de seus principais cola-
boradores nas lutas e conquistas 
que a entidade viveu durante esse 
período.  

O diretor, Altair Teixeira, foi 
um grande companheiro e 
ajudou o SINTESP a construir 
uma história positiva em prol 
da categoria

Diretores do SINTESP recepcionaram 
alunos das ETECs Belém e Osasco
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diretores do SINTESP são homenageados 
   com medalha “Pioneiros da Segurança”

A 
ABS – Agência Brasil de Seguran-
ça, realizou no dia 25 de junho de 
2013, no Hotel Century Paulista, 

em São Paulo, SP, a entrega do Prêmio ABS 
TOP em Gestão, com o oferecimento de um 
jantar de gala para homenagear os profis-
sionais e empresas do setor de Segurança 
e Saúde do Trabalho que se destacam na 
prevenção em seu contexto geral. 

Além disso, este ano, a medalha “Pioneiros 
da Segurança” foi outorgada, por decisão 
unânime do Comitê Honorífico da entidade, 
aos diretores do SINTESP, Heitor Domingues 
de Oliveira e Cosmo Palásio, que receberam 
a láurea durante o evento.

Criada em 2004, essa medalha é concedida 
a pessoas que, de forma anônima ou não, 
realizaram serviços de destaque na área de 
prevenção. Em 2013 também foi homena-
geado o Técnico de Segurança do Trabalho, 
Orlandino Santos, do Rio de Janeiro. 

O presidente do SINTESP, Marcos Anto-
nio Ribeiro, prestigiou a solenidade de 
entrega dos prêmios e destacou a im-
portância do reconhecimento, concedi-

do pela ABS aos profissionais da área, 
como referências positivas para toda a 
categoria dos Técnicos de Segurança do 
Trabalho.  

Profissionais e representantes de empresas foram laureados pelas suas ações em prol da Segurança 
e Saúde do Trabalho. Heitor Domingues e Cosmo Palásio, do SINTESP; e Orlandino Santos, do Rio de 
Janeiro; foram os homenageados na categoria dos Técnicos de Segurança do Trabalho

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

câmara aprova fim da multa 
de 10% do FgTS 

A 
Câmara dos Deputa-
dos aprovou, dia 3 de 
julho de 2013, projeto 

que extingue a contribuição so-
cial de 10% sobre o saldo total 
do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS), que é paga 
pelos empregadores no caso 
de demissões de trabalhadores 
sem justa causa. Foram 315 
votos favoráveis, 95 contrários 
e 1 abstenção. O projeto segue 
agora à sanção presidencial.

De autoria do Senado, o texto 
estabelece a data de 1º de junho 
deste ano como limite para o re-
colhimento da contribuição pelos 
empregadores. Como os deputa-
dos aprovaram o texto sem qual-
quer alteração, a proposta segue 
para a sanção presidencial. 

A contribuição foi instituída 
em 2001 com o objetivo de 
prover o FGTS de recursos em 
função das decisões judiciais 
que obrigaram o fundo a com-
pensar as perdas nas contas 
individuais dos trabalhadores 
derivadas dos expurgos na 
correção monetária feitas pe-
los planos Verão e Collor, entre 
dezembro de 1988 a maio de 
1990. 

Com a instituição dos 10% a 
mais na multa em 2001, os 
empregadores passaram a re-
colher 50% do saldo do FGTS, 
nos casos de dispensa imoti-
vada. No entanto, os trabalha-
dores só podem sacar 40%, já 
que os 10% se destinavam a 
cobrir déficits no FGTS.  
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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
en

da
 d

e 
cu

rs
os

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

“Solicito uma orientação. 
Em janeiro, ocorre a última 
reunião da CIPA, entretanto, o 
presidente e o vice-presidente 
estarão em férias. A norma não 
é clara quanto a esse assunto, 
porém, do meu ponto de vista, 
a reunião da CIPA somente 
pode se dar com a presença 
do presidente ou do vice-pre-
sidente.... Caso ambos não 
estejam presentes a reunião 
não poderá acontecer sendo, 
obrigatoriamente, a transfe-
rência da data com tal justifica-
tiva. É correta essa afirmação? 

A norma trata apenas sobre o caso de 
afastamento permanente?”
 
Marcelo Soares
Técnico em Segurança do Trabalho
A TRIBUNA de Santos Jornal e Editora 
Ltda.

Resp.: Realmente, não há esta previsão na 
NR-5, mas vamos à algumas considerações:
Se é caso de férias coletivas, deveria ter 
sido levada em consideração, por ocasião 

da elaboração do calendário anual dessa 
gestão da CIPA. Se não houve como prever 
as férias coletivas, por ocasião da elabora-
ção do calendário da CIPA, esta reunião fica 
automaticamente adiada, devendo, portan-
to, haver formalização a respeito, até para 
justificar junto à uma eventual fiscalização.
Não sendo caso de férias coletivas, o plane-
jamento de férias deveria ter considerado a 
possibilidade de o presidente e vice da CIPA, 
não terem gozado férias no mesmo mês.
Já que, independente do que escrevi acima, 
e nos atendo aos dados de realidade e, 
como disse, não havendo previsão na NR-
5, penso ser sensato seguir a lógica das 
sucessões, ou seja, não estando presentes o 
presidente e vice da CIPA, então conduziria 
a reunião o suplente do presidente e este 
também estando presente, seria o caso do 
suplente do vice-presidente, encabeçar a 
reunião da CIPA do referido mês.
Se mesmo assim esses suplentes estão de 
férias, não vejo outra saída, que não justifi-
car o adiamento da reunião.
 
Rene Alves Cavalcanti
Diretor de Desenvolvimento Profissional
SINTESP

 “Gostaria de saber sobre a NR 35. A mi-
nha dúvida é sobre o treinamento. Eu 
trabalho em uma empresa como Técni-
co de Segurança do Trabalho, e gostaria 
de saber se posso dar o treinamento de 
Trabalho em Altura e ser responsável 
pelas assinatura nos treinamentos, ou 
quem tem direito é o instrutor de segu-
rança do trabalho?” 
 
Leandro
NOP-Rio Revestimentos Ltda.

Resp.: O item 35.3.6., da referida NR 35, 
responde sua pergunta. Não há reserva de 
direito para ninguém, o instrutor deve ter 
“... comprovada proficiência no assunto ...” 
e o treinamento estar “...sob responsabili-
dade de profissional qualificado em segu-
rança no trabalho.” O que inclui o Técnico 
de Segurança do Trabalho. Logicamente 
que, se o próprio Técnico de Segurança do 
Trabalho for o instrutor, já é, naturalmente, 
o citado responsável pelo treinamento.
 
Rene Alves Cavalcanti
Diretor de Desenvolvimento Profissional
SINTESP

AGENDA DE CURSOS E EVENTOS SINTESP  -   SEDE E REGIONAIS

Data Local Evento Carga 
horár ia

27/7 sede Sábado de Capacitação 4

30 e 31/7

Expo 
Center 
Norte

Expo Proteção 2013

30/7 Dia do SESMT - Café da Manhã 
Comemorativo

31/7 ENEC - Encontro Estadual dos Cipeiros da 
Construção Civil

1/8 Expo Proteção 2013

1/8 ENETEC - Encontro Estadual dos Técnicos de 
Segurança do Trabalho

5 e 6/8 Campinas Técnicas de Resgate

20 a 23
Jacareí

 Treinamento de  Gerenciamento de 
Emergência de Produtos Químicos Perigosos

31/8

sede

Sábado de Capacitação 4

12-Sep Palestra: Instrutherm  2

28-Sep Sábado de Capacitação 4

26-Oct Sábado de Capacitação 4

27-Nov Dia do Técnico de Segurança do Trabalho 4

30-Nov Sábado de Capacitação 4

14-Dec Sábado de Capacitação 4
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A íntegra das Normas Regulamentares (NRs) nos 1 a 36 e principais legis-
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