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Marcos Antonio Ribeiro - 
Presidente do SINTESP

N este último mês de Julho chega-
mos aos 41 anos da instituição do 
SESMT – Serviço Especializado em 

Segurança e Saúde no Trabalho. O Brasil al-
cançou a condição de País que mais possuía 
ocorrências, elevando seus índices de acidente 
do trabalho, período no qual em cada 100 tra-
balhadores, 18 sofriam acidentes graves com 
afastamento do trabalho.

A iniciativa da criação da obrigatoriedade 
dos serviços especializados de Segurança 
e Saúde no Trabalho, em 27.07.72, atra-
vés da Portaria 3.237, visava reduzir os 
índices de acidentes do trabalho, que no 
decorrer destes anos, nos deparamos com 
alguns estágios que já nos permitem ava-
liar o desempenho da área baseados nas 
estatísticas que registram, atualmente, 
que 1,5% dos trabalhadores, com registro 
em carteira, sofrem acidentes de trabalho. 
Isto representa uma redução de 18% para 
1,5%. Isso, entretanto, não caracteriza uma 
situação aceitável, por estarmos entre os 
15 piores países do mundo.

Lembramos que a prevenção de acidentes 
é um direito dos trabalhadores, conforme a 
Constituição Federal: 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos 
e rurais, além de outros que visem à melhoria 
de sua condição social: XXII – a redução dos 

riscos inerentes ao trabalho, por meio de nor-
mas de saúde, higiene e segurança.

Os ambientes de trabalho, portanto, neces-
sitam de gerenciamento para promoção da 
salubridade laboral, neste contexto os Téc-
nicos de Segurança do Trabalho têm sido os 
principais atores, uma vez que temos desem-
penhado nossas funções com competência, 
apesar das adversidades como algumas 
lacunas no modelo prevencionista nacional 
que carece de urgente ação para melhoria e, 
assim, avançar cada vez mais nesse campo.

Portanto, todos os prevencionistas têm mo-
tivos, sim, para comemorarem o dia 27 de 
julho como o Dia do SESMT, e devemos nos 
empenhar para que possamos comemorar 
este dia enquanto formos úteis na prevenção 
da segurança e saúde dos trabalhadores.

O entendimento é de que a área deve sofrer 
mudanças na busca de melhoria contínua, 
mesmo porque o modelo atual não corres-
ponde à realidade e a dinâmica das relações 
de trabalho, no qual nos impõe a mudanças 
constantes, o que não signifi ca o desmonte 
de modelo que deu resultado e que cumpre 
com o seu papel, mas, signifi ca, sim, aperfei-
çoar o que tem dado certo.

Objetivando atingir melhores resultados, o 
momento nos permite avaliar o que fi zemos 

e o que deixamos de fazer no nosso campo 
de competência para assegurar a preserva-
ção da integridade física dos trabalhadores, 
e um dos erros - ou omissão - foi o pouco 
empenho para o fortalecimento do Ministé-
rio do Trabalho e da Fundacentro. 

Quanto aos profi ssionais Técnicos de Se-
gurança do Trabalho, fi ca evidente que os 
resultados obtidos na redução dos aciden-
tes e melhorias dos ambientes de trabalho, 
com aplicação de metodologias de medi-
ção de desempenho com respectivo reco-
nhecimento, despertaram o interesse de 
outras áreas, possibilitando espaço para os 
críticos e oportunistas de plantão, que mui-
tas vezes sequer pisaram em uma frente 
de trabalho com riscos, mas que se sentem 
no direito de fazerem ingerências indevi-
das com  interesses políticos e pessoais, 
desrespeitando o direito universal do tra-
balhador que é de ter condições dignas de 
trabalho e a integridade física preservada.

A estes o SINTESP será extremamente com-
batível, não aceitaremos corporativismo na 
Segurança e Saúde do Trabalhador, o Técni-
co de Segurança é profi ssional qualifi cado 
e habilitado para ajudar os trabalhadores 
e empregadores a melhorarem as metas 
atingidas que não satisfazem nossas expec-
tativas e conclamamos à categoria a nos 
fortalecer nesse trabalho. 

41 Anos de SESMT
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A busca pela reno-
vação dos conhe-
cimentos em SST. 

Esse foi o objetivo da Re-
gional SINTESP ABCDMRR 
ao promover o Workshop 
sobre Segurança e Saúde do 
Trabalho, em parceria com a 
empresa SP Equipamentos, 

na Câmara Municipal de Diadema, dia 28 
de junho de 2013. O evento visou levar in-
formações importantes para o dia a dia dos 
convidados, em especial aos Técnicos de Se-
gurança do Trabalho e estudantes da área 
em questão. 

Segundo Luiz Crispim, vice-presidente da 
Regional ABCDMRR, o workshop contou 
com a participação de autoridades, como 
Marcos Antonio Ribeiro, presidente do SIN-
TESP; Marilze Nakasawa, presidente da 
OAB de Diadema; Edvaldo Lubeck, secre-
tário geral da OAB de Diadema; Miranda, 
coordenador das Comissões da OAB de 
Diadema; Sotero do Carmo Brasil, repre-
sentante da UST; Atevaldo Leitão, vereador 
da Cidade de Diadema, representando o 
presidente da casa, Eduardo Maninho; 
Jesiel Duarte, secretário de Gestão de Pes-
soas, representando o prefeito de Diadema, 
Lauro Michels Sobrinho; Mário Costa, ge-
rente comercial da 

Empresa SP Equipamen-
tos; Claudio Aureliano, re-
presentando o deputado 
estadual Antonio Sousa 
Ramalho, presidente do 
Sintracon-SP; Josmair 
Moreira, do Siemaco Re-
gional do ABCDMRR, que 
representou Roberto Al-
ves, presidente da entida-
de. Estiverem presentes 
também os diretores do 
SINTESP Regional ABC: 
Miguel Jordani, Daniel Martinez 
e Francisco Tadeu dos Santos, 
bem como o diretor estadual 
Heitor Domingues de Oliveira e 
o ex-presidente do SINTESP, José 
Ferreira do Nascimento, o Ferrei-
rinha; e o diretor da Instituição 
Polígono de Ensino. Além disso, 
compareceram representantes 
das empresas: Grupo Saúde e 
Vida e Vigoseg Assessoria em 
Segurança e Saúde no Trabalho e 
as Revistas Proteção e Cipa, que 
distribuíram exemplares aos participantes. 
“Recebemos, aproximadamente, 170 pro-
fi ssionais envolvidos com a Segurança e 
Saúde do Trabalho”, contou Crispim.

Na programação do workshop foram 
abordados os assuntos: NR-10 – Calor 
e chamas  e Arco elétrico, com a  pales-
trante TST,  Joice Campelo, da DuPont;  
NR-6 – Saúde da Pele, apresentada 
pelo especialista em Soluções para 
Saúde da Pele, Moises Tavares, da 
GOJO America Latina; NR-33 – Espa-
ço Confi nado - Causas de acidentes, 
com a participação da engenheira 
Química, Ana Maria Rodrigues, da 
Hércules Equipamentos; e NR-35 – 
Trabalho em Altura - Principais cau-
sas de mortes nos acidentes, com o 
engenheiro de Segurança, Moises 
Oliveira.

“Houve grande participação dos Técni-
cos de Segurança do Trabalho da região 
e muitos retornos de agradecimento pela 

realização desse maravilhoso evento, que 
teve como resultado o compartilhamento 
de novos conhecimentos técnicos necessá-
rios no dia a dia de trabalho em grandes 
empresas da região. Isso dignifi ca tanto o 
SINTESP quanto nossos Técnicos, em espe-
cial, aqueles que se associaram ao nosso 
sindicato objetivando o crescimento de 
nossa entidade, que é a maior representa-
ção de nossa categoria em nível nacional e 
mundial”, declarou Crispim.

Segundo ele, a Regional ABCDMRR preten-
de ainda organizar mais dois workshops na 
região. “Nosso objetivo principal é ampliar 
o relacionamento do SINTESP com os Téc-
nicos de Segurança do Trabalho e dissemi-
nar conhecimentos e técnicas que servirão 
de apoio profi ssional aos no sso colegas”, 
ressaltou Crispim.  

SINTESP Regional ABCDMRR 
   realizou Workshop em Diadema

Além das palestras, os participantes 
puderam conhecer produtos que auxiliam 
na prevenção da saúde e segurança dos 
trabalhadores, como os EPIS fornecidos 
pela empresa SP Equipamentos, que foi 
patrocinadora do evento

Mais de 170 pessoas, entre autoridades, 
parceiros, estudantes, profi ssionais Técnicos 
de Segurança do Trabalho e outros envolvidos 
com a área de SST, prestigiaram o workshop e 
compartilharam informações importantes para 
o dia a dia nas empresas, atingindo o objetivo 
da Regional ABCDMRR do SINTESP de ampliar 
seu relacionamento com os prevencionistas
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N 
o mês de julho, a Regional Vale do Pa-
raíba do SINTESP, sob o comando do 
seu vice-presidente Regional, Jacy Pit-

ta, realizou mais um curso de “Instrutor de Segu-
rança em Trabalho em Altura”, na cidade de São 
José dos Campos, SP, em parceria com a Henze 
Bombeiros de Formação de Bombeiro Civil.

Segundo Pitta, participaram cerca de 20 pes-
soas, entre estudantes e profi ssionais Técni-
cos de Segurança do Trabalho de São José dos 
Campos e região, que assistiram a apresenta-
ção do especialista Carlos Alberto Franco, que 
é instrutor de treinamento do SINTESP, super-
visor Técnico Operacional de Atendimento a 
Emergências com Produtos Químicos Perigo-
sos, professor e consultor Técnico na área de 
Saúde e Segurança do Trabalho.

O vice-presidente da Regional Vale do Paraíba 
observa que a Regional tem realizado diversos 
cursos em São José dos Campos e cidades próxi-
mas com o intuito de aprimorar os conhecimen-
tos dos Técnicos de Segurança do Trabalho e 

demais interessados. 
“É muito importante 
levarmos essas infor-
mações e capacitar-
mos os profi ssionais 
da nossa categoria e 
demais interessados 
nas práticas preven-
cionistas, por isso 
nossa Regional está 
sempre atuando 
para proporcionar cursos no Vale do 
Paraíba”, observou.

Pitta informou que devidos ao grande número 
de solicitações na Regional Vale do Paraíba, 
mais três cursos foram programados para o 
mês de agosto. Confi ra:

Dias 7 a 9 de agosto: Instrutor Segurança em 
Trabalho em Altura, com 21 horas, em São 
José dos Campos; 

Dias 12 a 16 de agosto: Instrutor Seguran-

ça Espaço Confi nado, com 40 horas, em São 
José dos Campos;

Dias 20 a 23 de agosto: Treinamento de Ge-
renciamento de Emergência de Produtos Quí-
micos Perigosos, com 32 horas, em Jacareí. 

“Aproveitamos para agradecer a empresa Cla-
riant S/A, na pessoa do Sr. Gilmar Rodrigues, 
gerente da Unidade de Jacareí, pela recepção 
a qual possibilitará a realização de mais esse 
evento na cidade”, concluiu Pitta. 

Regional Vale do Paraíba promoveu mais um
curso sobre a NR 35

Alunos do curso realizado pela Regional Vale do Paraíba do 
SINTESP, em São José dos Campos. Os cursos estão cumprindo 
os objetivos da entidade em aprimorar os conhecimentos dos 
profi ssionais da categoria que moram na região



Jornal do SINTESP - Ano 2013 - Nº 255

S I N T E S P6

Té
cn

ic
a 

/ 
In

fo
rm

at
iv

a

O aprendizado pro-
fi ssional é enten-
dido como uma 

relação social construída pela 
interação dos agentes sociais 

em torno da propriedade, signifi cado e uso 
dos conhecimentos, saberes, competências, 
habilidades e aptidões profi ssionais cons-
truídos ao longo da vida, necessários ao 
exercício de uma profi ssão, ocupação ou 
atividade de trabalho.

No Repertório Nacional de Qualifi cações 
Certifi cáveis consiste o catálogo de qualifi -
cações ou arcos ocupacionais passíveis de 
certifi cação para fi ns de reconhecimento da 
aprendizagem formal e informal ou prosse-
guimento e conclusão de estudos. Entre as 
diversas qualifi cações profi ssionais, algumas 
precisam de habilitação profi ssional para o 
exercício profi ssional.

Não raro, nos deparamos, ao laborar nossas 
atividades prevencionistas, com exigências 
no texto legal referente a alguns programas 
com três situações conceituais, sendo reque-
rida para realização da atividade a fi gura do 
“Capacitado, Qualifi cado e ou Habilitado”.

Estas situações em que o profi ssional se de-
para no mercado de trabalho, que por sua 
vez deixa-os confuso e, em muitas vezes, 
também gestores preocupados e em dúvida 
ao contratar o Técnico de Segurança do Tra-
balho para realizar esse ou aquele trabalho, 
por não entender se está ou não apto para 
realizá-lo, é mais simples do que imagina-
mos e para a solubilidade basta entender o 
conceito e sua aplicabilidade.

Recentemente o Ministério do Trabalho e 
Emprego, nas alterações e elaboração de 
normas tem adotado a fi gura do profi ssional 
Capacitado, Qualifi cado e Habilitado. Veja a 
diferença entres os três no quadro ao lado.

A legislação trata do “poder fazer” (pro-
fi ssional habilitado) e a vida real cuida do 
“saber fazer” (profi ssional qualifi cado). 
Logo, para algumas atividades profi ssio-
nais na área de segurança e saúde do tra-

balho não basta somente “saber fazer”, é 
preciso também “poder fazer” (profi ssional 
habilitado).

Outro problema todo neste cenário é a 
confusão em quem possui competência 
para habilitar profi ssionalmente, pois mui-
tos creditam esta atribuição como, único 

e exclusivamen-
te competentes, 
os Conselhos de 
Classe.

Contudo, o Mi-
nistério do Traba-
lho e Emprego é 
um dos principais 
órgãos que pos-
sui a prerrogativa 
em habilitar pro-
fissionalmente, 
frente a apresentação de documentação 
pelo interessado de cada profi ssão, con-
forme exigência  da Lei correspondente a 
cada.

No caso dos Técnicos de Segurança do Tra-
balho e dos Engenheiros de Segurança do 
Trabalho, a Lei 7410/85 deixa claro a quem 
compete ceder a habilitação, a saber:

Art. 3º - O exercício da atividade de Enge-
nheiros e Arquitetos na especialização de 
Engenharia de Segurança do Trabalho de-
penderá de registro em Conselho Regional 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, 
após a regulamentação desta Lei, e o de 
Técnico de Segurança do Trabalho, após o 
registro no Ministério do Trabalho.

Considerando os insistentes esforços por 
alguns em colocar nos textos legais que 
habilitação profi ssional se dá somente por 
conselhos profi ssionais, nos deparamos 
com uma afronta aos demais órgãos do 
governo federal que possui a mesma atri-
buição, sendo estes hierarquicamente su-
periores aos conselhos profi ssionais.

Aos profi ssionais registrados e possuidores 
de habilitação profi ssional, emitida pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego, como 
os Técnicos de Segurança do Trabalho, o 
impedimento por qualquer que seja de rea-
lização das atividades constantes na Porta-
ria 3275/89 pode ser caracterizado como 
violação ao principio do livre exercício 
profi ssional, preconizado na Constituição 
Federal.  

Habilitado, Qualificado, Capacitado

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 
Profi ssionalizante

É importante defi nirmos 
as diferenças entre estes 
profi ssionais:

O profi ssional capacitado é 
aquele que é capaz, apresentando 
aptidões profi ssionais construídos 
ao longo da vida ou por meio de 
orientações técnicas de profi ssional 
qualifi cado e ou habilitado, 
necessários ao exercício de uma 
função, ocupação ou atividade de 
trabalho.

O profi ssional qualifi cado é 
aquele que recebeu uma formação 
teórica e prática numa instituição 
de ensino ofi cial, recebendo um 
diploma de conclusão do curso. 
Possuí conhecimento e experiência 
sufi cientes para o trabalho em 
questão, não somente os aspectos 
teóricos, mas também os práticos e 
as consequências de determinadas 
decisões.

O profi ssional legalmente 
habilitado é aquele que possuí a 
atribuição profi ssional compatível 
com o trabalho por ele a ser 
realizado e pelo qual se tornará 
responsável técnico. É o qualifi cado 
que se dirige ao seu Conselho de 
Classe, ao Ministério do Trabalho 
e Emprego, e ou outros como 
o Ministério do Exército, Polícia 
Federal, e solicita o registro 
profi ssional, adquirindo, assim, 
a habilitação em sua área de 
atuação.
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A 
união dos profi ssionais que 
compõem o SESMT em prol da 
SST e o fortalecimento políti-
co e estratégico da categoria 
dos Técnicos de Segurança do 

Trabalho foram às palavras de ordem do SIN-
TESP durante a Expo Proteção 2013, quando 
a Entidade promoveu diversos cursos técnicos 
em seu estande, realizou o evento comemo-
rativo de aniversário de 41 anos do SESMT, 
e promoveu o ENETEST – Encontro Estadual 
dos Técnicos de Segurança do Trabalho. 

O Sindicato, que é co-promotor da feira que 
aconteceu nos dias 30, 31 de julho e 01 de 
Agosto, buscou capacitar ainda mais os Téc-
nicos de Segurança do Trabalho, disponibi-
lizando, gratuitamente, no auditório de seu 
estande, no período da tarde, três palestras 
técnicas por dia, com  1 hora de duração 
cada. Os cursos foram sucesso de público, 
com capacidade lotada da sala nos três dias. 
No estande a entidade recebeu milhares de 
visitantes e pode demonstrar suas ações, 
trocar ideias e promover as iniciativas que 
são realizadas no dia a dia na sede e nas 10 
regionais do Estado de São Paulo. 

O evento foi palco também da comemoração 
de 41 anos do SESMT - Serviços Especiali-

zados em Segurança 
e Medicina no Traba-
lho. Mantendo sua 
tradição, o SINTESP, 
em parceria com a 
Anamt - Associação 
Nacional de Medi-
cina do Trabalho, 
Anent - Associa-
ção Nacional de 
Enfermagem do 
Trabalho, e Apaest 
- Associação Pau-
lista dos Engenheiros 
de Segurança do Tra-
balho, promoveu mais um café da manhã co-
memorativo, em homenagem aos profi ssionais 
que compõem o SESMT e atuam na defesa da 
segurança e saúde dos trabalhadores. 

A solenidade de abertura foi marcada pela 
mensagem de que o SESMT representa não 
só uma categoria, mas, sim, uma equipe 
multiprofi ssional e, por isso, tem que agre-
gar experiências e somar esforços em prol 
da SST. Para compor a mesa foram convi-
dados: Marcos Antonio Ribeiro, presidente 
do SINTESP; Armando Henrique, presiden-
te da Fenatest; o médico do Trabalho Rene 

Mendes, representando a 
Anamt; a enfermeira do 
Trabalho Edwiges Esper, 
representando a Anent; a 
engenheira do Trabalho 
Jucelma Marcato, que re-
presentou a categoria; e 
Alexandre Gusmao, dire-
tor da revista Proteçao e 
organizador da feira.

Em suas considerações, 
Armando, presidente da 
Fenatest realçou que já 
temos por volta de 270 
mil Técnicos de Segu-
rança do Trabalho no 

país, com sindicatos de TSTs em 
26 estados brasileiros, com a 

missão de organizar a categoria e atuar no 
enfoque no SESMT para promover a saúde e 
segurança do trabalho para todo o Brasil. Ele 
contou que tem o privilégio de navegar nessa 
área há 41 anos, desde 1972, mesmo período 
de existência do SESMT, e fi ca muito contente 
de ver que, cada vez mais, existe o engaja-
mento de pessoas comprometidas com a 
causa. “Já passamos por muitas fases e, hoje, 
percebe-se que a SST está mais sustentada, 
inclusive, já se verifi ca que em alguns am-
bientes de trabalho está sendo feita de forma 
adequada, incorporada às questões políticas 
e institucionais das empresas. Entendemos 
que ainda está muito longe do ponto que de-
sejamos, mas de qualquer forma, todos nós 
estamos de parabéns”, expressou. 

Na sequência foi dada a palavra ao médico 
do Trabalho, Rene Mendes, que em nome da 
Anamt agradeceu o convite e cumprimentou 
o SINTESP pela realização do evento come-
morativo. “Nós somos contemporâneos do 
SESMT, e estamos representando também a 
APMT – Associação Paulista de Medicina do 
Trabalho, e nos juntamos a todos os demais 
profi ssionais do SESMT como irmãos e mem-
bros de uma mesma equipe, com a missão de 
trabalharmos juntos, pois sem isso não tere-
mos resultados signifi cativos”, salientou. 

Mendes mencionou que atuar dessa forma 
tem sido uma diretriz desde o início da sua 

União e fortalecimento da categoria 
 foram as principais bandeiras do SINTESP 
durante a Expo Proteção 2013

O presidente Marquinhos parabenizou os homenageados neste 41 
anos de SESMT: Dr. Rene Mendes, médico do Trabalho (primeiro à 
esquerda); João Carlos Gurtovoi, Técnico de Segurança do Trabalho; e 
Marinete Floriano Silva, enfermeira do Trabalho 

O ciclo de palestras Cipassat abriu o primeiro dia de 
trabalhos promovidos pelo SINTESP durante a Expo 
Proteção 2013, com o evento comemorativo pelo 
aniversário de 41 anos do SESMT
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carreira. “Por isso, concordo com o Arman-
do: a evolução dos indicadores da área de 
SST do Brasil não se deu por conta do SES-
MT, mas ele foi, sem dúvida, como designa 
a própria convenção 161 da OIT, quem tem 
um papel de assessoramento técnico às em-
presas, aos trabalhadores e às suas organi-
zações, é o profi ssional do SESMT quem é o 
assessor técnico para que as políticas de SST 
se tornem efetivas e tomem o rumo certo e 
nesse sentido, me congratulo com a iniciati-
va do SINTESP por que, de fato, somos fun-
dadores desse grande movimento no Brasil, 
que se traduziu nas portarias do Ministério 
do Trabalho, mas que tem uma origem de 
inspiração que é a recomendação 112 da 
OIT, do ano de 1959, e mais tarde no ano 85, 
a convenção 161 da OIT e depois que tem 
a recomendação 171 da OIT, ou seja, esses 
três instrumentos são a referência interna-
cional, que inspirou os brasileiros que se mo-
veram para alcançar que o SESMT fosse uma 
obrigação legal e uma expressão concreta 
da responsabilidade patronal em matéria de 
segurança e saúde do trabalho”, destacou.

Em seu discurso, Edwiges, em nome da 
presidente da Anent, Rute Miranda de Ca-
margo Lefer, informou que todos os anos 
a entidade é parceira do SINTESP neste 
evento comemorativo. “Compartilhamos 
da mesma causa e, nós, enfermeiros do tra-
balho, entendemos, que não somos nada se 
não trabalharmos em conjunto, por isso a 
equipe do SESMT é fundamental nesse pro-
pósito. Quem entra para trabalhar tem que 
fazer um lobby e tentar ampliar a equipe 
para mostrar a importância da SST; tem que 
sair do ambulatório e ir à luta. Sabemos 
que na promoção da saúde, muitas vezes 
não conseguimos marcar muito retorno, 
mas a prevenção é algo que evidencia o 
nosso trabalho, então, temos que mostrar 
quanto custa prevenir um acidente fatal, 
temos que saber vender o nosso peixe, e 
com a prevenção conseguimos apontar re-
sultados”, completou.

Em seguida Gusmão fez uso da palavra 
exemplifi cando, por meio de um levanta-
mento que fez por conta própria, que por 
causa da prevenção, as estatísticas mos-
tram que desde a década de 70, se tives-
sem mantido os patamares de acidentes 
e doenças, teríamos mais de 131 mil tra-
balhadores mortos, o que demonstra que 

economizamos 131 mil 
vidas. “Temos que res-
saltar coisas positivas, 
proporcionadas por 
ações de prevenção. 
Por isso, é importante 
a realização de even-
tos como esse, que 
valorizam os pro-
fi ssionais que mais 
atuam para melhorar 
as condições de SST 
nas empresas”, sa-
lientou Gusmao. Ele lembrou 
ainda que a iniciativa do SIN-
TESP é muito relevante para 
ressaltar o treinamento para a prevenção, 
para, sobretudo, salvar vidas.

O presidente Marcos aproveitou para saudar 
Gusmão pela parceria com o SINTESP, que 
vem crescendo a cada ano e se tornado um 
trabalho sólido; e saudar a todos da mesa e 
profi ssionais presentes. Marcos fez questão 
de salientar que, para o SINTESP, o SESMT 
é uma equipe multiprofi ssional que tem que 
estar unida e, por esse fato, esse evento 
comemorativo que o sindicato tradicional-
mente promove, em parceria com as demais 
entidades que o compõem, é para lembrar a 
importância desse serviço especializado, que 
veio da NR 4, para fazer um trabalho muito 
importante e ajudar na evolução da SST.

 “Hoje estamos comemorando 41 anos de 
SESMT e é maravilhoso vermos que muitos 
jovens estão contemplando essa área, pois 
precisamos de gente nova para assumir a 
nossa posição. Ressalto que temos que ter 
ética no trabalho, pois Deus nos deu esse 
dom de cuidar da vida do trabalhador e te-
mos que gostar do nosso trabalho. Parabéns 
para todos esses profi ssionais que atuam em 
prol da SST”, elogiou à platéia.

Além disso, Marcos fez uma observação 
muito importante de que o SESMT precisa, 
imediatamente, de união, uma vez que o 
MTE é uma entidade que está falida, apre-
sentando muitos problemas, principalmente, 
na área de fi scalização. “Esse cenário entris-
tecedor nos faz salientar que o SESMT veio 
para somar. Ele não é um custo, e, sim, ajuda 
a empresa a economizar dinheiro. Ele ajuda 
a trazer lucro para a empresa”, pontuou o 
presidente do SINTESP.

Homenageados 

Pelo valioso trabalho que fazem em prol da 
saúde e segurança dos trabalhadores, os 
profi ssionais que integram o SESMT (Técni-
cos de Segurança do Trabalho, Enfermeiros 
do Trabalho, Médicos do Trabalho e Enge-
nheiros do Trabalho) receberam uma gran-
de homenagem. Este ano foi homenageado 
João Carlos Gurtovoi, Técnico de Segurança 
do Trabalho; Rene Mendes, médico do Traba-
lho; Marinete Floriano Silva, enfermeira do 
Trabalho; a engenheira do Trabalho, Solange 
de Oliveira. Nesta ocasião também, em cará-
ter especial, o SINTESP prestou uma home-
nagem póstuma ao seu diretor Altair Teixei-
ra, nas pessoas de sua esposa, Vilma Maria 
Soares Guimarães Teixeira; e fi lha, Lutiani 
Jorgia Guimarães Teixeira; pela grande con-
tribuição que representou para a entidade 
em todos os anos que compôs sua diretoria.

Para a Sra. Vilma, foi muito bonito da parte 
do SINTESP realizar essa homenagem pós-
tuma ao seu marido porque ele amava o 
sindicato. “Eu e minha fi lha fi camos muito 
sensibilizadas com essa homenagem e te-
mos certeza de que se ele estivesse presente, 
também fi caria muito feliz, pois é um reco-
nhecimento muito importante pelo trabalho 
que ele desenvolveu ao longo de sua vida 
dentro do sindicato. Ele se importava muito 
com a entidade e fazia questão de ajudar 
em tudo que pudesse. Eu e minha fi lha agra-
decemos por esta linda homenagem e esse 
carinho do sindicato por ele”, frisou.

O Técnico de Segurança do Trabalho, João 
Carlos Gurtovoi, que tem em seu histórico 
profi ssional atuação em empresas de médio 

Da esquerda para a direita: Gusmão, da revista Proteção; 
Edwiges, da Anent; Mendes, da Anamt; Marcos, do SINTESP; e 
a engenheira de segurança do Trabalho, Jucelma; destacaram 
a importância do SESMT para as ações prevencionistas
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e grande portes, nacionais e internacionais, 
se sentiu muito lisonjeado com a homena-
gem nestes 41 anos do SESMT. “Sempre me 
dediquei a área de SST, estando do lado do 
SESMT, sempre gostei de trabalhar dentro 
das éticas profi ssionais e, para mim, é ma-
ravilhoso ser congraçado com este reconhe-
cimento”, disse. Ele, que vivenciou uma das 
fases mais difíceis na área de SST, lembrou 
que houve uma evolução muito positiva ao 
longo do tempo, mas ainda há muita coisa 
para melhorar. “O SINTESP tem ajudado de-
mais nesses avanços, desde os cursos que 
ministra até a atuação junto às empresas e 
órgãos governamentais e educacionais, o 
que representa uma forte ferramenta para 
consolidar o papel da nossa categoria”, co-
mentou. Para os futuros profi ssionais TSTs 
e os que estão entrando agora no mercado 
de trabalho, Gurtovoi deixa a mensagem de 
que todos trabalhem com seriedade, dentro 
das normas, vistam a camisa da categoria 
e sigam a ética profi ssional, que é funda-
mental para o sucesso em qualquer carreira 
profi ssional.

Com uma carreira muito rica e diversifi ca-
da nos setores governamental e acadêmico 
nacional e internacional, o homenageado 
na categoria Médico do Trabalho, Dr. Rene 
Mendes, agradeceu a indicação do seu 
nome e se mostrou muito feliz com a ini-
ciativa do SINTESP. “Em primeiro lugar, essa 
comemoração dos 41 anos representa mui-
to para mim, pois é o tempo em que milito 
no SESMT e vi nascer esse trabalho no Brasil 
e, em segundo, porque a indicação do meu 
nome homenageia toda a categoria dos 

Médicos do Traba-
lho, que são fun-
damentais, junto 
com as demais 
profi ssões, para 
a SST. O médico 
agradeceu e feli-
citou o SINTESP 
por ter lembrado 
essa data. “Para 
os estudantes e 
médicos do tra-
balho que estão 
entrando no 
mercado agora 

minha mensagem é que a es-
colha de atuação nessa área da 
SST é uma das mais bonitas e 

um dos desafi os mais lindos que considero. 
É a melhor escolha que um profi ssional pode 
fazer porque, realmente, pode-se atuar de 
forma concreta e objetiva, pois há campos 
de atuação prática, mas tem que estudar e 
aprender a crescer. A escolha dessa área é 
uma das melhores possíveis”, destacou.

A enfermeira do Trabalho, Marinete Floriano 
Silva, expressou estar muito honrada pela in-
dicação da Anent, entidade que ela faz parte 
há mais de 30 anos. Marinete, que construiu 
sua carreira no setor elétrico fazendo parte 
do SESMT, salienta que o fato de ter traba-
lhado numa empresa de grande porte, de ris-
co 3, lhe mostrou que o SESMT é o coração 
da empresa. “Juntamente com todos os pro-
fi ssionais que o compõem, o SESMT forma 
uma equipe que dá o suporte que o traba-
lhador precisa. Nesses 30 anos acompanhei 
muitas mudanças e tenho uma visão muito 
otimista, principalmente, da energia elétri-
ca, que é muito perigosa e os eletricistas, 
os técnicos, lidam 
com o invisível, por 
isso trabalhamos 
muito com a pre-
venção e esse é o 
papel mais impor-
tante do SESMT 
dentro da em-
presa, na minha 
visão”, afi rmou. 
Para Marinete, a 
homenagem que 
o SINTESP presta 
é algo muito sensível e promo-
ve muito o profi ssional, que fi ca 

valorizado. Para os estudantes e futuros pro-
fi ssionais de enfermagem do trabalho, ela 
destaca que é muito importante o papel des-
sa equipe multiprofi ssional e eles devem se 
atentar de que sempre precisam atuar uni-
dos em prol da SST e com respeito um pelo 
trabalho um do outro dentro do SESMT.

A engenheira do Trabalho, Solange Dela-
main, que atua na área da Construção Civil 
desde 1990, como engenheira de seguran-
ça desde 1994 e acompanha a criação da 
NR 18 desde o início, viu de perto todas 
as mudanças que aconteceram até os dias 
atuais e esclarece que as empresas que não 
possuem o SESMT têm mais difi culdade 
para atenderem as normas de prevenção. 
“Hoje, trabalho na área de assessoria e 
vejo obras conviverem muito com o fator 
da terceirização o que requer um pouco 
mais da nossa atenção para as questões de 
SST, especialmente, àquelas que não têm 
o SESMT. As mudanças que estão sendo 
feitas na NR 18, certamente, vão propor-
cionar algumas melhorias que precisando”, 
disse. Sobre a homenagem do SINTESP, ela 
considera que é o reconhecimento de uma 
luta incansável dos profi ssionais do SESMT. 
“Fico muito agradecida, pois é uma home-
nagem que reconhece a nosso trabalho em 
prol da prevenção”, salienta. Para os estu-
dantes e profi ssionais novos na área, ela 
recomenda que eles devem ter em mente 
que devem estudar sempre, participar dos 
eventos, de grupos de estudos e se atua-
lizarem. “A escola forma, porém está na 
responsabilidade do profi ssional ter ética e 
não abandonar seus valores por causa das 
pressões que sofrem no dia a dia, pois faz 
parte da sua missão entregar os trabalha-
dores íntegros em suas casas”, defendeu.

Durante a Expo Proteção 2013, o estande do SINTESP 
recebeu milhares de profi ssionais da categoria e demais 
interessados, promovendo uma intensa interatividade e 
troca de experiências em prol da SST

Levando adiante sua missão, o SINTESP buscou 
capacitar os TSTs, disponibilizando palestras técnicas, 
gratuitamente, durante os três dias de feira, as quais 
foram sucesso de público
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A programação do dia 30 foi seguida de 
palestras sobre “Aquecimento na Qualidade 
de Vida”, com José Antonio da Silva, TST e 
consultor em SST; “FAP/NTEP – Quanto o 
SESMT contribui para os ganhos fi nanceiros 
das empresas”, apresentada por Eduardo 
Milaneli, engenheiro de Segurança do Tra-
balho e gestor de FAP.  O encerramento do 
evento comemorativo foi feita com o ofere-
cimento do tradicional bolo de aniversário e 
parabéns a todos os profi ssionais que atuam 
no SESMT.

Frente parlamentar de SST foi 
destaque no ENETEST 
Para fechar com chave de ouro, no auditório 
principal do pavilhão de exposição, no último 
dia da feira, foi realizado o ENETEST – Encon-
tro Estadual dos Técnicos de Segurança do 
Trabalho. Participaram da solenidade de aber-
tura autoridades, além de presidentes dos sin-
dicatos de Técnicos de Segurança da Bahia, 
Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Ge-
rais, Alagoas, entre outros. 

Com a palavra Antonio de Sousa Ramalho, 
presidente do Sintracon-SP, citou o sucesso do 
Encontro dos Cipeiros, promovido no dia 31 
durante a Expo Proteção, que recebeu mais 
de 600 profi ssionais do setor da Construção 
Civil. Ele também destacou a importância do 
ENETEST para renovar os compromissos, reci-
clar os conhecimentos com vistas a avançar-
mos nas práticas prevencionistas. 

Cleonice Caetano de Souza, secretária de 
Saúde e Segurança no Trabalho da UGT, 
também prestigiou o evento e levantou a 
questão do aumento do assédio moral nos 
ambientes de trabalho, destacando que 
cuidar para que situações como estas não 
aconteçam também faz parte da prevenção. 
“Todos precisam trabalhar e voltar para suas 
casas sadios e satisfeitos, por isso eventos 
como o ENETEST, na opinião da UGT, são 
fundamentais para os diálogos e soma de 
esforços neste sentido”, avaliou. 

Em seguida, Viviane Fortes, auditora fi scal do 
Trabalho, representando Luiz Antônio Medei-
ros, superintendente Regional do Trabalho do 
Estado de São Paulo, mencionou a grande 
proximidade que o superintendente tem com 
o SINTESP e parabenizou o sindicato pela ini-
ciativa de realizar um encontro salutar para a 

troca de expe-
riências técni-
cas. “É muito 
louvável o 
papel do SIN-
TESP em prol 
da prevenção 
e informo 
que todos 
são muito 
bem-vindos 
no MTE, que 
está sempre 
de portas 
a b e r t a s 
para recebê-los, prin-
cipalmente, porque o 
SESMT, em especial os técnicos, tem uma par-
ticipação importante nos ambientes de traba-
lho e são os parceiros ideais para ajudarmos 
na luta em prol da SST”, destacou Viviane. 

Armando Henrique, presidente da Fenatest, 
chamou a atenção de todos para a refl exão 
de que, neste momento atual, os profi ssionais 
prevencionistas devem ver que o tecnicismo 
tem que estar atrelado a outras posições e 
fez um convite para que todos da área de SST 
sejam revolucionários, o que signifi ca mudar 
paradigmas. Como exemplo de alguém que 
atuou dessa forma e promoveu mudanças 
importantes no setor educacional, levando a 
implantação da Cipa nas escolas, através de 
um Decreto, ele apontou o TST Orlandino dos 
Santos, de Duque de Caxias, no Rio de Janei-
ro, e que estava presente na plateia e recebeu 
uma salva de palmas.

Marquinhos, presidente do SINTESP, apro-
veitou a deixa e afi rmou que o ENETEST 
era um evento político e técnico ao mes-
mo tempo, pois o profi ssional TST precisa 
atuar com o mínimo de consciência política, 
principalmente, nesta fase em que estamos 
passando por tantas mudanças de normas. 
“Costumo observar que os TSTs são man-
sos e são os mais assediados moralmente 
em todo o Brasil. Se fossemos mover uma 
ação contra os nossos patrões, com certeza, 
ganharíamos, pois ninguém consegue apli-
car 100% do que conhece porque o em-
presário não deixa. Por isso, o TST tem que 
mudar de postura e mostrar porque existe e 
porque está na empresa. Tem TST que ain-
da está ‘embaixo da escada’, no pior lugar 
do local de trabalho. Isso tem que mudar! 

Ele tem que ser o primeiro a ter 
uma boa condição de trabalho para dis-
seminar a SST entre os trabalhadores com 
respaldo e segurança de que será atendido, 
cumprindo, assim, com sua missão em prol 
da prevenção”, alertou Marcos. 

O evento recebeu mais de 300 profi ssionais 
da área que assistiram palestras sobre “NR-
18”, com a participação de Luiz Carlos Lum-
breras, engenheiro e Auditor Fiscal do Traba-
lho da SRTE, do Rio de Janeiro; “Alteração da 
NR4 - Nova forma de registro do SESMT”, 
apresentada por Viviane Fortes, que represen-
tou Celso Hadad, diretor da DSSTMTE; “NR-
35: Trabalho em Altura”, ministrada por Gian-
franco Pampalon, engenheiro e Auditor Fiscal 
do Trabalho da SRTE São Paulo. Os palestran-
tes desenvolveram apresentações técnicas e 
elucidativas que mostraram aos profi ssionais 
presentes as principais alterações nas normas 
e como fazer a gestão adequada para o aten-
dimento às mudanças e conquistar melhores 
resultados nos locais de trabalho.

O encerramento do evento contou com a 
participação especial do deputado Federal 
Vicentinho que falou sobre o compromisso 
que assumiu com a categoria dos Técnicos 
de Segurança do Trabalho em todo o Brasil, 
instituindo, em Brasília, a Frente Parlamen-
tar em Segurança e Saúde do Trabalho, que 
será um importante instrumento em prol da 
criação do Confetest – Conselho Federal dos 
Técnicos de Segurança do Trabalho. Vicen-
tinho exaltou a importância do ENETEST e 
parabenizou o SINTESP e demais entidades 
pela realização do evento, ressaltou que 
vai se empenhar diretamente por meio da 
Frente Parlamentar para que o Conselho de 

O ENETEST fechou com chave de ouro as ações do SINTESP 
durante a feira. Viviane, do MTE; Marcos, do SINTESP; Armando, 
da Fenatest; e Cleonice, da UGT; fi zeram a solenidade de abertura e 
ressaltaram a importância do evento para os profi ssionais da SST
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Classe da categoria se transforme em uma 
realidade, entre outros anseios do setor de 
Segurança e Saúde do Trabalho. 

Para Vicentinho, os sindicatos da catego-
ria de TSTs de todo o Brasil estão atuando 
de forma exemplar, mostrando que os sin-
dicatos não devem brigar só por melhores 
salários, entre outras atribuições, mas, sim, 
assumir compromissos em prol de melho-
res condições para os trabalhadores. “Por 
isso, foi com muita felicidade que aceitei a 
proposta do sindicato de instituir a Frente 
Parlamentar, cujos objetivos, além de criar o 
Conselho de Classe, são de melhorar as con-
dições de trabalho e superar as difi culdades 
que existem, inclusive, para o reconhecimento 
do trabalho do técnico nos locais de traba-
lho, pois alguns mecanismos e medidas estão 
tirando algumas de suas atribuições e que 
precisam ser urgentemente regulamentadas 
para garantir o direito de atuação do técnico 
nas empresas. Essas situações estão mostran-
do que precisamos fazer parcerias e trabalhar 
conjuntamente. De acordo com isso, a nossa 
perspectiva desde o início de nossas reuniões 
foi de sensibilizar o Parlamento para que o 
mesmo adote posturas em defesa da SST. O 
caminho seria criar a Frente Parlamentar pela 
SST, para a qual já consegui 225 assinaturas, 
superando o volume de 171 que seriam ne-
cessárias, para criar a Frente Parlamentar”, 
contou Vicentinho sob uma salva de palmas. 

Vicentinho citou que gostaria de deixar nas 
mãos dos técnicos para decidirem a ques-
tão da data de apresentação da frente par-
lamentar, bem como o seu nome ofi cial. “A 

partir disso 
vamos de-
fi nir o que fazer, sendo que uma das pers-
pectivas é lutar pela criação do conselho, 
mas também podemos desenvolver muitas 
outras ações, uma vez que vocês vão ver na 
lista do abaixo-assinado o nome de deputa-
dos que são empresários e se propuseram 
a assinar também o que é um bom sinal e 
vai nos ajudar na nossa proposta de fazer as 
pessoas compreenderem que cuidar da saú-
de e da segurança do trabalho é um investi-
mento bom e traz resultados positivos para 
toda a sociedade”, ressaltou o deputado, 
explicando, na sequencia, os detalhes sobre 
a estruturação da Frente Parlamentar para 
que ela inicie suas ações em nível nacional. 

Marcos agradeceu a presença e a disposi-
ção de Vicentinho em ajudar essa grande 

categoria, que é uma 
família, representada 
pelo SESMT e por to-
dos os profi ssionais 
que trabalham em 
prol da vida. “Esta-
mos muito contentes 
em saber que você 
é uma pessoa que 
está engajada nes-
ta luta de trabalhar 
em prol da vida. Va-
mos fazer a nossa 
parte para que dê 
tudo certo!”, de-
clarou o presidente 

do SINTESP.

Marcos fi nalizou desta-
cando que no ENETEST estavam presentes vá-
rios presidentes de sindicatos de TSTs de todo 
o país. Ele agradeceu a presença de todos e 
discorreu sobre o sucesso da Expo Proteção. 

“Durante todos esses dias promovemos di-
versos eventos de excelentes qualidades, com 
um grande número de profi ssionais partici-
pando. As informações que foram passadas 
politicamente e tecnicamente neste evento 
são de grande valia para os profi ssionais da 
SST. Tivemos a oportunidade de receber essas 
informações que vão gerar maior conheci-
mento e atuação mais efi caz nos locais de 
trabalho”, observou Marcos.

Ele, mais uma vez, ressaltou a importância 
de buscar a atuação política e a união da 
categoria. “Precisamos mostrar para a popu-
lação quem somos, para que viemos e o que 
estamos fazendo, ou seja, a sociedade toda 
precisa saber quem somos nós, profi ssionais 
TSTs, principalmente, pela situação de crise 
que vive o Ministério do Trabalho, que está 
sendo sucateado e com seus auditores fi scais 
passando por difi culdades para exercerem 
seu trabalho. Temos que começar a mudar 
esse cenário. Se tivermos que parar em frente 
ao MTE, se tivermos que fazer mobilização, 
vamos fazer, pois não podemos deixar os tra-
balhadores nessa situação caótica. Temos que 
atuar com vontade, pois se deixarmos, muitos 
fi scais vão se aposentar, virão outros, mas 
sem a visão prevencionistas que alcançamos 
até agora e que precisamos. E se não tem fi s-
calização muitos empresários não cumprem 
as normas, infelizmente, é uma realidade que 
convivemos”, concluiu Marcos.

Ao fi nal, o SINTESP promoveu sorteios de 
brindes de livros, manuais, camisetas, EPis e 
tablets entre todos os participantes, em parceria 
com as empresas: Dantec Safety Soluções 
em Segurança do Trabalho; Montana; NS 
Equipamentos; Vicsa Safety, Editora Atlas; e o 
instrutor de Trabalho em Altura, profº Morais. 

O presidente Marquinhos prestigiou o companheiro Ramalho durante o 
5º Enec - Encontro Estadual de Cipeiros da Construção Civil de São Paulo, 
realizado na Expo Proteção deste ano, e que contou com a participação de 
mais de 600 trabalhadores do setor da construção civil 

Foi intenso o movimento de visitantes que marcaram 
presença no estande do SINTES`P e interagiram com os 
diretores e profi ssionais da equipe, que se dedicaram ao 
máximo para fazer um ótimo evento



Jornal do SINTESP - Ano 2013 - Nº 255
M

ei
o 

Am
bi

en
te

A 
edição de 2012 do Panorama 
dos Resíduos Sólidos no Brasil, 
estudo publicado anualmente 

pela Abrelpe – Associação Brasileira de 
Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 
Especiais,  alerta que o Brasil precisa 
avançar no atendimento à Política Na-
cional de Resíduos Sólidos. Segundo es-
timativa da entidade, se nada mudar e o 
ritmo das ações não for acelerado, o país 
só conseguirá universalizar a coleta de re-
síduos urbanos após 2020. Considerando 
este mesmo cenário, em 2014, quando se 
encerra o prazo estipulado pela lei para 
que os municípios deem fi m à destinação 
inadequada, a Abrelpe estima que apenas 
60% dos resíduos coletados terão destino 
ambientalmente correto.   

Os dados apontam que mais de três 
mil cidades brasileiras enviaram quase 
24 milhões de toneladas de resíduos 
para destinos considerados inadequa-
dos, o equivalente a 168 estádios do 

Maracanã lotados de lixo. “A maioria 
desses municípios tem menos de 10 mil 
habitantes e não dispõe de condições 
técnicas e fi nanceiras para solucionar a 
questão dos resíduos sólidos de maneira 
isolada”, explica Carlos Silva Filho, di-
retor executivo da Abrelpe, ao destacar 
que a carência de recursos aplicados 
no setor torna o problema ainda mais 
grave. “As mudanças demandadas pela 
PNRS requerem planejamento, investi-
mentos concretos, e os avanços não vão 
acontecer sem sustentabilidade econô-
mica”, acrescenta.

O volume de recursos aplicados em 2012 
para custear todos os serviços de limpe-
za urbana nos municípios do país foi em 
média de R$ 11,00/habitante/mês, e ain-
da está longe de ser sufi ciente para via-
bilizar ações de coleta, transporte, trata-
mento e destinação de resíduos sólidos 
e demais serviços de limpeza urbana nos 
termos que determina a PNRS.  

Estudo alerta que só 60% do lixo 
  nacional terá destino correto em 2014
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 25 anos trabalhando pelo seu direito”
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CONTATO DIRETO PELO SITE OU PELO E-MAIL

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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O 
SINTESP também marcou sua par-
ticipação no Dia Nacional de Luta 
com greves e mobilizações, realiza-

do pelas Centrais Sindicais, dia 11 de julho 
de 2013. Tendo como lema principal a frase 
“Chega de mortes! Segurança do Trabalho 
é vida”, o SINTESP foi às ruas representar 
a categoria dos Técnicos de Segurança do 
Trabalho com o objetivo de reivindicar mais 
atenção e respeito para as questões que en-
volvem a segurança e saúde do trabalhador. 

Encabeçada pelo presidente Marquinhos e 
acompanhada pelos diretores Sebastião Fer-
reira da Silva, Rene Alves Cavalcanti, Wag-
ner De Paula, entre outros, a manifestação 
iniciou com uma concentração em frente ao 
Teatro Municipal, que seguiu em direção à 
Prefeitura de São Paulo, com a realização de 
um “apitaço” visando despertar a atenção 
dos transeuntes sobre os problemas que 
o setor de SST enfrenta e que carecem de 
soluções práticas. Os manifestantes conti-
nuaram percorrendo o centro da cidade até 
a Praça da Sé, voltando pela Rua Direita e 
Viaduto do Chá, quando, então, circunda-
ram toda a Praça da República e fecharam a 
ação no ponto de partida, em frente à sede 
do SINTESP, na rua 24 de Maio. 

Na parte da tarde o presidente Marquinhos, 
os diretores e demais manifestantes que re-
presentam o SINTESP integraram a passeata 
das Centrais Sindicais, na Av. Paulista, quan-
do Marquinhos fez uso da palavra e ressal-
tou a importância da SST para preservar as 
vidas de todos os trabalhadores.

Durante os percursos, os 
diretores avaliaram que a 
reação da população foi 
muito positiva. Marqui-
nhos informa, por exem-
plo, que muitos se solida-
rizaram com a iniciativa do 
SINTESP e concordam que 
a Segurança e Saúde do 
Trabalho deve ser um dos 
temas de maior destaque 
para toda a sociedade. 

“O SINTESP fez a sua parte nesse dia de 
luta levando às ruas um alerta para que 
tenhamos menos doenças e mortes nos 
locais de trabalho. Demos voz aos Técnicos 
de Segurança do Trabalho com chamadas 
para o trabalho decente, a igualdade de gê-
nero, a prevenção de doenças e acidentes; 
e, sobretudo, chamamos a atenção para a 
criação do Conselho de Classe dos TSTs, 
pois o mesmo representa um instrumento 
importante na prevenção dos acidentes”, 

contou Marquinhos.

Com esta ação, Marquinhos salienta que 
o SINTESP avança nos passos para sair do 
anonimato e avisa que a entidade vai sair 
às ruas sempre que for necessário lutar por 
melhores condições de trabalho, denun-
ciar o sucateamento do MTE, entre outras 
questões de relevância para o trabalhador. 
“O nosso foco é a prevenção e, portanto, 
pediremos sempre por mais ações preven-
cionistas, mais atenção para a qualidade de 

SINTESP foi às ruas reivindicar por mais respeito
      com a Segurança e Saúde do Trabalho

Marquinhos e diretores do SINTESP 
participaram ativamente das ações 
promovidas pelas centrais sindicais e levaram 
a bandeira da Segurança e Saúde do Trabalho 
às ruas, demonstrando que a categoria dos 
Técnicos de Segurança do Trabalho tem seu 
valor e merece mais reconhecimento nos 
ambientes de trabalho

Neste dia de lutas, 
o SINTESP fez a sua 
parte e chamou a 

atenção da sociedade 
em geral para a 

questão da Segurança 
e Saúde do Trabalho

vida nos ambientes de trabalho e, principal-
mente, respeito à vida de todos os trabalha-
dores”, declarou.  
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N o dia 12 de julho de 2013, o pre-
sidente do SINTESP, Marcos Anto-
nio Ribeiro, iniciou ofi cialmente 

suas atividades como novo Secretário de 
Segurança e Saúde da Força Sindical Esta-
dual, durante a realização do 4º Encontro 
de Cipeiros do Setor Metal-Mecânico de Pi-
racicaba e Região, promovido pelo Sindicato 
dos Metalúrgicos de Piracicaba e Região.

O 4º Congresso reuniu cerca de 600 Cipei-
ros de 180 empresas da base, que compar-
tilharam instruções e debateram questões 
relacionadas à segurança do trabalhador 
por meio de palestras proferidas por es-
pecialistas do setor. Além de Marcos, re-
presentando a Secretaria de Segurança e 
Saúde da Força Sindical Estadual; o evento 
contou com as presenças de José Luiz Ri-
beiro, presidente do Sindicato dos Meta-
lúrgicos e vereador em Piracicaba; Gabriel 
Ferratto dos Santos, prefeito de Piracicaba; 
Eliana Soares Bueno, gerente-executiva do 
INSS; Moisés Taglieta, representante da Se-

cretaria da Saúde de Piracicaba; Maria 
José dos Santos, diretora regional da 
SERT – Piracicaba; e Clarice Bragantini, 
coordenadora do Cerest Piracicaba.

Marcos aproveitou a oportunidade 
para ressaltar em seu discurso sobre 
a importância dos sindicatos de clas-
se, que fazem este tipo de encontro 
com o objetivo de reunir os trabalhadores. 
“Encontros como este, que priorizam os 
temas em prol da SST oferecem momentos 
que não só reforçam o papel do sindicato, 
mas também ajudam os cipeiros e demais 
profi ssionais prevencionistas a atuarem em 
prol da qualidade de vida nos ambientes 
de trabalho”, observa ele.

Para Marcos, o evento foi muito importante 
para sua primeira participação como secre-
tário de Segurança e Saúde da Força Sindi-
cal Estadual e destaca que representou uma 
oportunidade singular na qual a categoria 
dos Técnicos de Segurança do Trabalho 

também está sendo prestigiada. “Sempre 
abordamos a vida do trabalhador, então, 
acreditamos que por meio desta Secretaria, 
todos os profi ssionais prevencionistas serão 
benefi ciados, pois vamos atuar para solicitar 
a ajuda do sindicato na fi scalização e refor-
ços para que os cipeiros e TSTs desenvolvam 
o seu trabalho com uma força maior. E, à 
frente desta nova empreitada, peço ajuda 
aos companheiros para que possamos tra-
balhar proativamente em prol da SST”, des-
tacou Marquinhos.  

Presidente do SINTESP é o novo Secretário de Segurança
    e Saúde da Força Sindical Estadual

Marcos fez sua primeira participação como 
novo Secretário de Segurança e Saúde da 
Força Sindical Estadual
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P 
or iniciativa da FENATEST - Federação 
Nacional dos Técnicos de Segurança 
do Trabalho, com apoio do SINTESP, 

foi provocada à necessidade de criação e 
instituição de uma Frente Parlamentar em 
defesa da Segurança e Saúde no Trabalho, 
como forma de melhorar as condições de 
trabalho no Brasil.

O deputado Vicentinho (PT-SP) assumiu esse 
compromisso e idealizou a Frente Parlamen-
tar em Defesa da Segurança e Saúde no 
Trabalho. Vicentinho (PT-SP) é autor de oito 
projetos de lei: (PL 6075/05; PL 1981/03; 
PL 2.163/03; PL 6.504/06; PL 7.159/10; PL 
4.648/09; PL 6.692/06 e PL 2.056/11), que 
tratam de assuntos referentes à Segurança 
no Ambiente de Trabalho.  Segundo ele, “as 
proposições que tramitam na Câmara  têm 
como objetivo ressaltar a importância da fi s-

calização, do manuseio de equi-
pamentos e produtos perigosos 
e o direito à periculosidade para 
alguns segmentos, como os co-
letores de resíduos domiciliares 
e cortadores de cana”.

Durante pronunciamento, no 
mês de Maio, no plenário da 
Câmara, em Brasília, Vicenti-
nho destacou o Dia Mundial 
em Memória às Vítimas de 
Acidentes do Trabalho, esta-
belecido pela Organização Internacional de 
Trabalho (OIT), em 28 de abril de 1969. No 
dia 9 de julho de 2013, foi realizado Au-
diência Pública na Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público da Câmara 
dos Deputados, em Brasília, DF, no qual o 
SINTESP esteve presente com o presidente 

Marcos Antonio Ri-
beiro; e os diretores 
Valdizar Albuquerque 
e Jorge Berruezo Gi-
menez, tendo como 
um dos principais ob-
jetivos debater a atua-
ção dos Técnicos de 
Segurança do Traba-
lho e suas difi culdades 
e necessidades para a 
categoria.

Além do SINTESP, 
foram convidados re-
presentantes do Mi-
nistério do Trabalho e 
Emprego; Ministério 
da Saúde; Fundacen-
tro; Federação Nacio-
nal dos Técnicos de 
Segurança do Traba-
lho - Fenatest; CUT; e 
Sindicato dos Técni-
cos de Segurança no 
Trabalho do Distrito 
Federal - SINTEST-DF.

Segundo Marquinhos, a presença dos repre-
sentantes do SINTESP em Brasília foi muito 
produtiva. Na parte da manhã, eles partici-
param de uma reunião com chefi a de fi s-
calização do MTE, para tratar de propostas 
de alteração e criação de novas normas, na 
qual foram alinhados alguns pontos para a 
NR 18. À tarde na Plenária 12, durante a Re-
união Ordinária Interativa de Audiência Pú-
blica, para criação da Frente Parlamentar de 
Segurança e Saúde do Trabalhador. Marqui-
nhos informou que a empreitada foi muito 
bem-sucedida, pois na ocasião já estavam 
somando 220 assinaturas das 171 necessá-
rias para a criação a Frente Parlamentar.

Os debates promovidos, durante a audiên-
cia pública, demonstraram que, apesar do 
grande conteúdo legislativo que o Brasil 
possui, os principais problemas na área de 
segurança e saúde do trabalho são a falta 
de fi scalização por parte do governo, a au-
sência de técnicos especializados e a falta 
de conscientização dos empregadores, que 
ainda veem os investimentos em prevenção 
nas empresas como um custo. O presidente 
Marcos aproveitou para alertar que o gover-
no cobra, mas não fi scaliza e isso faz com 
que os empresários não cumpram com a le-
gislação. “Legislação nós temos aos montes, 
nossa legislação é ótima, excelente, só que 
não é cumprida e não temos condições de 

G
er

al Diretores do SINTESP foram à Brasília na 
    Audiência Pública para a criação da Frente 
Parlamentar de Segurança e Saúde do Trabalhador

Valdizar; Dr. Jorge; Ana Paula, do Sintest-
DF; Marquinhos; Raul Casanova Jr., da 
Animaseg; e Adir de Souza, do Sintespar; 
defenderam a importância da categoria dos 
TSTs durante o debate

Clínica

Especializada em Medicina do Trabalho

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

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

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

www.drflaviocampos.com.br
flavio.de.campos@terra.com.br
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cumprir. Se fosse cumprida à risca, o país não 
estaria muito bem nos atuais patamares em 
termos de prevenção na SST nos ambientes 
de trabalho”, observou o presidente.

Valdizar Albuquerque ressaltou o que chama 
de “Lacunas na Prevenção de Acidentes do 
Trabalho no Brasil”. Para ele, existem cinco 
principais fatores que impedem a concepção 
de ambientes do trabalho seguro para labo-
rar: Ausência de cultura prevencionista; For-

mação profi ssional; Omissão 
do Estado; Corporativismo na 
SST; Sucateamento do MTE.

Jorge Gimenez comentou 
sobre os diversos fatores, 
que na sua visão, somados 
contribuem para as estatísti-
cas penosas e vergonhosas 
referente aos acidentes do 
trabalho no país: falta de 

qualifi cação dos trabalhadores; formação 
profi ssional defi citária nos cursos de SST com 
a mercantilização da educação profi ssional, 
Gestão de SST nas empresas no papel, na 
qual os profi ssionais se tornaram despa-
chantes e acham que pequenas ações pela 
empresa já podem trazer melhoria como, por 
exemplo, as Cipas e/ou Designados.

Em evento na Expo Proteção 2013, realiza-
do, em São Paulo, SP, no dia 1º de agosto, Vi-
centinho reafi rmou o compromisso da Frente 
Parlamentar, sendo que os próximos passos 

agora são: defi nir a da data de apresenta-
ção da frente parlamentar, bem como o seu 
nome ofi cial; e scolha do presidente, secretá-
rio, tesoureiros e demais cargos necessários 
para a comissão. Vicentinho solicitou, ainda, 
ajuda do SINTESP para dar sugestões de no-
mes para compor a comissão, entre outras 
ações importantes para os avanços dos tra-
balhos da Frente Parlamentar no Brasil.  

SINTESP já assinou Convenção Coletiva 
      com 10 sindicatos patronais

Valdizar, Marquinhos e Dr. Jorge demonstraram, 
em Brasília, que o SINTESP estará sempre 
presente quando se trata de defender os 
interesses em prol da categoria

Marquinhos aproveitou a oportunidade para 
valorizar o papel dos TSTs na evolução da 
SST nos ambientes de trabalho

A 
Convenção Coletiva de Trabalho 
2013/2014 dos Técnicos de Segu-
rança do Trabalho foi assinada com 

10 Sindicatos Patronais Signatários este ano 
e mais dois estão em andamento, conforme 
quadro ao lado.

Neste acordo, além dos índices de reajustes 
para cada sindicato, o SINTESP garantiu a 
participação dos TSTs em cursos, seminários, 
congressos técnicos de interesse da categoria 
ou eventos devidamente comprovados, limita-
dos a 10 dias por ano, mais dois sábados, nas 
empresas que possuam expediente aos sába-
dos, sem prejuízo salarial, inclusive das férias, 
13º salário e descanso remunerado, desde 
que pré-avisada a empresa por escrito com 
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) 
horas, bem como, fi cando estendidas ainda as 
demais cláusulas e os respectivos benefícios 
constantes das negociações coletivas aplicá-
veis para a categoria profi ssional preponde-
rante nas empresas, nas quais prestem seus 
serviços profi ssionais, obedecendo a data de 
início de vigência da presente convenção.

Relação referente ao piso salarial da categoria dos Técnicos de Segurança do 
Trabalho com vigência de 01/05/2013 a 30/04/2014

Segmento Piso salarial  Reajuste Andamento
FIESP - Indústria R$ 2.552,00 7,16% fechado
Sinduscon - Construção Civil R$ 2.589,60 8,995 fechado

Sinaenco - Engenharia Consultiva R$ 2.800,00 8,00% aguardando 
assinatura

Fecomercio - Comércio R$ 2.552,00 7,16% fechado

Socicam - Empresas deTransportes 
Rodoviários R$ 3.033,12 9,42% fechado

Sindhosfi l - Hospitais Filantropicos da capital R$ 2.438,22 7,16% fechado
Sindhosfi l - Hospitais Filantropicos do interior R$ 2.299,93 7,16% fechado

Sindhosfi l - Hospitais Filantropicos de 
Ribeirão Preto R$ 2.168,88 7,16% fechado

Sindhop - Hospitais e clínicas particulares da 
capital R$ 2.540,00 7,16% fechado

Sindhosp - Hospitais e clínicas particulares do 
interior R$ 2.410,00 7,16% fechado

Sincamesp -  Comércio Atacadista de Med., 
Perf. e afi ns R$ 2.552,00 7,16% fechado

Sincoelétrico  - Comércio Varejista de 
Materiais Elétrico R$ 2.552,00 7,16%

aguardando 
assinatura 
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F 
oi realizada no dia 30 de julho de 
2013, a cerimônia de posse de Luiz 
Antônio Medeiros como superinten-

dente Regional do Trabalho e Emprego de 
São Paulo (SRTE/SP), numa cerimônia que 
reuniu mais de 300 lideranças sindicais, 
representantes de governo e servidores do 
Ministério, na sede da SRTE/SP.

“Ao nomear Medeiros tenho a convicção 
de que estou fazendo o melhor, pois ele é 
a pessoa certa para avançarmos no diálo-
go e no caminho das soluções”, afi rmou 
Manoel Dias, ministro do Trabalho, acres-
centando que o superintendente tem um 
compromisso ideológico com os trabalha-
dores e não aceitará retrocessos na CLT 
e nem subtração de direitos trabalhistas.

 “Temos agora na Superintendência um 
nome que dignifica os trabalhadores. 
O principal Estado da Federação tem 
que ser exemplo na defesa dos direitos 
trabalhistas” afirmou Ricardo Patah, 
presidente da UGT - União Geral dos 
Trabalhadores. “Acredito na capacidade 
do Manoel Dias e do Medeiros de abrir 
caminhos para o trabalhador”, disse o 
deputado e ex-presidente da Força Sin-
dical, Paulo Pereira da Silva.

Entre outras autoridades, também presti-
giaram o evento a procuradora-chefe da 
2° Região do Ministério Público, Ana Elisa 
Alves Brito Segatti; o senador Eduardo 
Suplicy; o secretário do Trabalho do Muni-
cípio de São Paulo, Eliseu Gabriel; o chefe 
de gabinete Secretaria de Estado do Em-
prego e Relações do Trabalho do Estado, 
Tadeu Morais de Sousa; representantes 
da CUT - Central Única dos Trabalhado-
res; e Marcos Antonio Ribeiro, presidente 
do SINTESP.

Segundo Marquinhos, do SINTESP, “es-
taremos reivindicando junto ao Superin-
tendente melhores condições de trabalho 
aos Técnicos de Segurança do Trabalho 
e respeito aos nossos profi ssionais por 
parte da fi scalização quanto às ativida-
des preconizada na Portaria 3275/89 e, 

principalmen-
te, quanto aos 
programas constantes nas normas regu-
lamentadoras como PPRA, PCMAT, PGR, 
entre outras”.

Antes de assumir ofi cialmente a SRTE/SP, 
o jornal Primeiro Passo ouviu Medeiros na 
sede da entidade, na Rua Martins Fontes, 
centro de São Paulo. Medeiros sempre foi 
parceiro do SINTESP e grande incentiva-
dor para a regulamentação do Conselho 
de Classe da categoria e, mais uma vez, 
tocando no assunto, ele mostrou que 
continua simpático à proposta e torce 
para que seja concluída.

Este ano o SESMT completou 41 anos e 
desde a sua origem os Técnicos de Segu-
rança do Trabalho são um dos principais 
atores, diante de tantas evoluções que 
já vivemos e também de muitas lacunas, 
Medeiros destacou que o TST tem que ter 
todas as condições para atuar dentro da 

sua incumbência, com prerrogativas pró-
prias dentro da empresa. “Minha princi-
pal preocupação sempre foi para que o 
TST tivesse também o seu Conselho de 
Classe, pois o Conselho é fundamental 
para o exercício da sua atividade e nós, 
aqui na SRT-SP, vamos apoiar o SINTESP 
e demais sindicatos da categoria, para 
conquistar o Conselho e, assim, garantir a 
independência do TST, fortalecer o TST”, 
pontuou Medeiros. 

Sobre as propostas de trabalho para pro-
mover melhorias na SST, estando à fren-
te da SRT-SP neste momento, Medeiros 
destacou que a Superintendência ocupa 
um papel importante para o MTE e está 
voltando a mediar grandes questões 
dentro de São Paulo. “Hoje, a Superin-
tendência se apresenta com a cara do 
Ministério do Trabalho para resolver al-
gumas questões do país, sendo que uma 
das principais é o trabalho escravo, que 
é uma vergonha que São Paulo tem ain-
da que resolver, pois além de denegrir, 
de prejudicar a pessoa, o trabalho es-
cravo significa concorrência desleal com 
as empresas que pagam impostos, que 
assinam carteira de trabalho”, exempli-
ficou.

Medeiros atentou que, além disso, a SR-
TE-SP tem vários outros programas para 
dar andamento, mas, sem dúvida, a se-
gurança e saúde do trabalho é uma das 
prioridades. “Estamos focados na ques-
tão da fi scalização, na formação de opi-

SRTE/SP realiza solenidade de
   posse de Luiz Antônio Medeiros G
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toda a diretoria 
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nião pública para que o trabalhador possa 
voltar para sua casa tranquilo e queremos 
que a sua empresa seja um lugar digno 
de se trabalhar. Desta forma, vamos atuar 
em algumas grandes companhias na área 
de SST para que sirvam de exemplos para 
outras empresas”, disse.

Segundo ele, a SRTE-SP vai fazer ações 
integradas em prol da SST, englobando 
ações sobre os acidentes de trabalho em 
algumas grandes empresas, bem como no 
combate ao trabalho escravo. “Vamos pe-
gar as grandes grifes, mostrar que por trás, 
na sua cadeia produtiva, tem trabalho es-
cravo, porém, muitas vezes o estilista está 
fazendo o seu desfi le, mas não sabe des-
ta situação grave. Essa ação, sem dúvida, 
dará o exemplo para o mercado. Outro 
ponto que afeta a segurança do trabalho 
é a fi scalização, então vamos agir não 
só para intensifi car a fi scalização, mas, 
também, atentando para pegar algumas 
grandes empresas para que elas sirvam 
de exemplo para outras. Vamos tratar esse 
assunto com muita seriedade daqui para 
frente”, informo. Nesse âmbito, Medeiros 
afi rmou que o TST pode ser um grande 
aliado. “O TST está em todas as empresas, 
então, com certeza, ele é principal aliado 
da Superintendência nessas ações”. 

Sobre uma das atribuições do TST, que 
também está na portaria 3275, e refe-
re-se à Análise de Risco, comentamos 
que existe alguma possibilidade de NRs 
que tiram essa responsabilidade do TST 
e gostaríamos de saber como ele vê es-
sas propostas.  Medeiros respondeu que 
Análise de Risco tem que ser feita por 
quem está lá dentro convivendo com o 
problema, seja o engenheiro ou TST, ele 
tem que ser quem está vivenciando aqui-
lo no momento. “Se for o caso de um TST 
ele não pode esperar que um engenheiro 
vá até lá para resolver o problema, tem 
que ser o próprio técnico para assinar, 
porque ele viu o que está acontecendo, 
ele convive com aquilo diariamente”, es-
clareceu.

Sobre a questão de ampliação do trabalho 
das fi scalizações e necessidade de atender 
a demanda que aumenta a cada dia, Me-
deiros concordou que não dá para a SR-
TE-SP fi scalizar tudo. “Não temos pernas 
para atender toda a demanda, mas na me-

dida em que 
p e g a r m o s 
algumas em-
presas como 
e x e m p l o , 
automatica-
mente isso 
já será didá-
tico e servirá 
de exemplo 
para outras 
e m p r e s a s, 
então va-
mos fazer com que essas ações tenham 
repercussão na área de segurança e saúde 
do trabalho”, salientou.

Medeiros contou que a SRTE-SP está rea-
tivando o Conselho Sindical Estadual com 
o objetivo de proporcionar uma sintonia 
maior com o movimento sindical para 
que eles possam ajudar, assessorar, dar 
indicações, às vezes até em questões de 
fi scalização das empresas. “Muitas vezes, 
lá dentro da empresa tem um sindicalista 
que denunciou, que viu o que aconteceu e 
é justo que ele acompanhe a fi scalização, 
mesmo que o auditor tem a prerrogativa 
de fazer sozinho, mas 
o bom senso man-
da que quem está lá 
dentro seja um cipei-
ro e acompanhe essa 
situação. Então, todas 
essas questões nós 
vamos discutir com o 
conselho sindical e a 
tradição é que os Téc-
nicos de Segurança 
do Trabalho colabo-
rem e sejam um dos 
mais proativos parti-
cipantes nesta inicia-
tiva”, observou.

Medeiros fi nalizou 
dizendo que a marca 
que gostaria de dei-
xar sob o seu coman-
do na SRTE-SP é que 
a entidade, diante da 
situação muito espe-
cial que o Brasil está 
vivendo no momento, 
de manifestações, é a 
de atentar para o que 
a sociedade deseja. 

“Não concordo com o vandalismo, mas o 
que o povo está dizendo temos que pres-
tar uma atenção muito grande, pois essas 
manifestações arejam o país, são muitos 
importantes, são, digamos assim, uma 
energia nova para o nosso país e temos 
que dar uma resposta positiva. Por isso, a 
Superintendência está se preparando para 
dar respostas rápidas para as demandas 
da nossa população em relação as ques-
tões de SST”, concluiu Medeiros.   

Durante a entrevista para o Jornal Primeiro 
Passo, Medeiros informou que estando à frente 
da SRTE-SP, apoiará o SINTESP e ajudará na luta 
para a conquista do Conselho de Classe tão 
almejado pela categoria

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
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INDIQUE 5 (CINCO)
SÓCIOS E GANHE UM CURSO 

NO SINTESP À SUA ESCOLHA!

Para formalizar a sua participação, 
haverá a necessidade das

5 (cinco) pessoas indicadas 
(Técnicos de Segurança do Trabalho) 

formalizarem a sua condição de 
sócio no período de 6 (seis) meses. 

Os sócios inadimplentes
também  poderão fazer parte

desta promoção.

Mais informações: 

11 3362-1104

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

“Olá! Acabei de me formar em Técni-
ca em Segurança do Trabalho, ainda 
não possuo o registro, porém fi quei 
interessada em alguns cursos, mas 
percebi que maioria são todos para 
esse mês ou o próximo, então, gosta-
ria de saber se terá mais desses cursos 
nos próximos meses (em especial o de 
PPRA com enfâse em PPP), e também 
queria saber se há a possibilidade 
de realizar esses cursos no sábado, 
pois moro um pouco longe e fi caria 
difícil para pegar condução. Estou no 
aguardo de vocês, obrigada!”
Gleice Kely Santos
Técnica em Segurança do Trabalho

Resp.: A próxima edição deste curso será durante 
a semana, à noite. Teremos neste trimestre al-
guns cursos aos sábados, mas, como não temos 
como oferecer todos aos sábados, até porque 
temos que ocupar as salas também durante a 
semana, cursos só aos sábados faria com que 
tivéssemos poucos cursos e ainda dependemos 
da disponibilidade dos instrutores. Veja nossa 
agenda de cursos no site do SINTESP e nas men-
sagens que enviamos para todos os associados. 
Rene Alves Cavalcanti
Diretor de Desenvolvimento Profi ssional

Agradecimentos
“Prezado Armando Henrique, venho 
primeiramente agradecer a conquista a nós 
requerida a respeito do convênio médico 
gratuito à categoria dos Técnicos de Se-
gurança do Trabalho pela Empresa Viação 
Guaianazes de Transportes - SANTO ANDRÉ. 
Há meses que vínhamos brigando a este 
respeito, pois nós, técnicos, não tínhamos 
direitos ao convênio médico pela empresa 
onde representamos, a VIAÇÃO GUAIA-
NAZES DE TRANSPORTES, e, felizmen-
te, foi solucionado nosso problema, com a 
força dos companheiros e, em especial, a 
sua, ARMANDO HENRIQUE,  representante 
do SINTESP. Agradeço a colaboração e fi co 
muito feliz por saber que nós, Técnicos 
de Segurança do Trabalho, temos alguém 
que se prontifi ca e luta por nossos direitos. 
AGRADEÇO MAIS UMA VEZ!”
Flávio Adalberto Rodrigues
Técnico de Segurança do Trabalho
Viação Guaianazes de Transportes Ltda.

 “Caros amigos, informo, com indignação, 
que o salário a ser pago ao Técnico de 
Segurança do Trabalho, após passar no con-
curso público do Departamento de Águas e 
Esgoto de Valinhos, será de R$ 1.601,70, de 

vencimento base e auxílio estímulo de R$ 
160,17. Tirem suas conclusões, pois já estou 
comunicando o SINTESP.  Isso é um desca-
so com a nossa convenção coletiva já que 
somos uma categoria diferenciada. Estou 
desempregado e, após 13 anos de experiên-
cia como Técnico de Segurança do Traba-
lho, ainda tenho que ver isso acontecendo. 
Ajudem na divulgação”.
Guido Alexandre Tordin Fernandes

Resp.: Prezado Guido, não conseguimos alcançar 
os órgãos públicos em nossos Acordo Coletivos, 
pois é necessário haver um sindicato patronal, 
para negociar com o sindicado dos trabalhado-
res. E as prefeituras não tem sindicato patronal. 
O que orientamos aos TST, é que não é possível, 
na maioria dos casos, unir estabilidade no empre-
go com piso salarial. Quem quer ter estabilidade, 
tem que aceitar se submeter ao salário inferior 
ao piso. E quem quer receber, pelo menos o 
piso, tem que abrir mão da estabilidade. É uma 
experiência de muitos anos que temos com essa 
situação e as que conseguimos resolver, foi via 
política, como conseguimos do HC de São Paulo 
e estamos tentando com o Hospital do Servidor 
Público Estadual.
 Rene  Alves Cavalcanti
Diretor de Desenvolvimento Profi ssional 

Data Local Evento
Carga 

horár ia

20 a 23
de agosto Jacareí

Treinamento de  Gerenciamento 
de Emergência de Produtos 
Químicos Perigosos

31 de agosto sede Sábado de Capacitação 4

02 a 06
de setembro Campinas Instrutor de Espaço Confi nado 

- NR 33 8

12
de setembro

sede

Palestra: Instrutherm  2

28
de setembro Sábado de Capacitação 4

26
Outubro Sábado de Capacitação 4

27
de novembro

Dia do Técnico de Segurança do 
Trabalho 4

30
de novembro Sábado de Capacitação 4

14
de dezembro Sábado de Capacitação 4

AGENDA DE CURSOS E EVENTOS SINTESP
SEDE E REGIONAIS





1.016 páginas

R$ 69,00

A íntegra das Normas Regulamentares (NRs) nos 1 a 36 e principais legis-
lações complementares em 1.016 páginas, organizadas e atualizadas por 
uma equipe especializada da Atlas.
Com as alterações nas NRs nos 18 e 30.

Compre na sede do SINTESP
na Rua 24 de Maio, 104 – 5º andar – República

*Preços sujeitos à alteração sem prévio aviso.

www.sintesp.org.br
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