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Novo Portal SINTESP  
já está no ar!

Acesse: www.sintesp.org.br

O novo portal  
de notícias do 
SINTESP é a 

referência para a 
SST nos assuntos da 

categoria, e muito 
mais!

O novo portal de notícias do SINTESP oferece mais 
 informação e funcionalidades para o profissional Técnico de 

Segurança do Trabalho

A página está com um novo 
visual, mais leve, dinâmico e 
com mais espaço para notícias, 
fotos e vídeos. Confira as 
principais novidades:

Informações diversas que 
interessam para o Técnico de 
Segurança do Trabalho

Notícias sobre o dia a dia do 
setor de Segurança e Saúde 
dos Trabalhadores

Divulgação dos benefícios 
oferecidos aos associados

Acesso ao 
acervo técnico

Informações sobre os 
descontos ofertados por 
nossos parceiros

Programação dos cursos 
e eventos que estão 
acontecendo
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Marcos Antonio Ribeiro - 
Presidente do SINTESP

O 
Sistema de Seleção Unificada 
da Educação Profissional e Tec-
nológica (Sisutec), sistema in-

formatizado e gerenciado pelo Ministério 
da Educação (MEC), no qual instituições 
públicas e privadas de ensino superior e 
de educação profissional e tecnológica 
oferecem vagas gratuitas em cursos técni-
cos na forma subsequente para candida-
tos participantes do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem), neste ano de 2013 
teve o curso para Técnico de Segurança 
do Trabalho como o mais procurado.

Dentre os 117 tipos de cursos oferecidos 
pelo Sistema de Seleção Unificada da 
Educação Profissional (Sisutec), foram 
ofertados 239.792 vagas em instituições 
da rede pública, privada e do Sistema 
S (Sesi-Senai), tendo no total mais de 
383.080 inscritos.

O curso que apresentou maior demanda 
foi o de Técnico em Segurança do Traba-
lho com 89.656 inscrições. Embora não 
saibamos exatamente quantos profissio-
nais existem hoje qualificados e habili-
tados, mas numa estimativa de 200 mil 
Técnicos de Segurança que a Fenatest 
– Federação Nacional dos Técnicos de 
Segurança do Trabalho faz, esse número 
representa quase 50% de profissionais a 

mais que será lançado no mercado num 
prazo de um ano e meio.

Devemos parabenizar o programa e a ini-
ciativa em favorecer o ingresso de jovens 
ao ensino técnico, contudo, a responsabi-
lidade não acaba por aqui, sendo preciso 
planejar em curto prazo a inserção destes 
no mercado de trabalho.

Sabendo que menos de 1% das empresas 
no Brasil precisam de SESMT e sabendo 
da importância destes profissionais para a 
prevenção de acidentes do trabalho é in-
dispensável que o Ministério do Trabalho 
e Emprego faça sua parte.

Primeiro é eliminar a conduta corporativista 
que se instalou nos últimos anos na SIT que 
hora e outra investem na retirada deste pro-
fissional de algumas atribuições preconiza-
das nas Normas Regulamentadoras.

Segundo, torna-se urgente esforço deste 
Ministério em identificar as empresas que 
não possuem SESMT e ou SESMTs fantas-
mas para que possa ser gerado emprego 
para estes que estão se preparando para 
ao mercado de trabalho na área de SST.

lançar ao mercado prevencionista qua-
se 100 mil Técnicos de Segurança do 

Trabalho e o MTE não adotar postura 
responsável atendendo estas premissas, 
no mínimo, será um grande problema 
para a categoria em termos de desvalo-
rização do profissional.

Uma prática bem conhecida no mercado 
é a lei da Oferta e Procura, se o mercado 
precisa de algo que não está em excesso 
é valorizado e se encontrar em abundância 
ocorre o contrário, logo sabemos que no 
mercado profissional é a mesma coisa, en-
tão não podemos acreditar que o SISUTEC 
se preste ao serviço de somente aumentar a 
oferta em função da procura por estes pro-
fissionais, afinal a remuneração existente 
hoje, em nível nacional, ainda é algo muito 
desigual, enquanto em São Paulo o salário 
está em média dos R$ 3.000,00, temos es-
tados que não passa de R$ 1.000,00.

Por fim, outros segmentos que precisam 
dos serviços do profissional Técnico de 
Segurança do Trabalho precisam ter a res-
ponsabilidade e acolher estes que se for-
marão e os atuais desempregados, como 
os serviços públicos federais, estaduais 
e municipais, assim como as Centrais 
Sindicais e seus Sindicatos filiados para 
melhorar seus ambientes de trabalho pro-
movendo a sadia qualidade de vida e o 
trabalho digno.

aumento da oferta de profissionais 
TSTs no mercado de trabalho exige 
qualidade e planejamento
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C om o objetivo de 
defender os inte-
resses da catego-

ria, buscando também, sub-
sídios para contrapor pontos 
notoriamente prejudiciais à 
profissão, a Regional Osasco 
do SINTESP promoveu, no 
dia 10 de agosto de 2013, 

em Osasco, SP, o debate técnico “A nova NR 
18 – Como é hoje, como deverá ficar”. 

A proposta do debate técnico, segundo Julio 
Jordão, vice-presidente da Regional Osasco, 
foi a de alinhar ao máximo as ideias entre 
os profissionais TSTs para que todos possam 
remar para o mesmo lado sempre. “O interes-
se é nosso, pois é a nossa profissão que vem 
constantemente sofrendo pressões que se 
não estivermos verdadeiramente unidos, cer-
tamente, sucumbiremos a elas”, defendeu.

Segundo Julio Jordão, é louvável o permanente 
esforço do Ministério do Trabalho e Emprego 
no sentido de revisar as Normas Regulamen-
tadoras sobre segurança e saúde dos traba-
lhadores, cujo início, com a publicação das 
primeiras NRs, ocorreu há 35 anos e, portanto, 
muitas destas normas estão, ou estavam muito 
desatualizadas. “Nos últimos anos, contudo, 
o processo de atualização vem ocorrendo de 
maneira bastante rápida e com mudanças in-
tensas, tirando das NRs aquele aspecto técnico 
de detalhamento, que as deixava com perfil de 
manual de ‘como fazer’, transformando-as em 
ferramenta de gestão, mais voltadas para ‘o 
que fazer’”, explica.  

Entretanto, Julio Jordão alerta que 
há a necessidade de um gigantes-
co cuidado e permanente vigilân-
cia por parte dos representantes 
dos trabalhadores que compõe 
os grupos tripartites responsáveis 
pelas revisões das normas, a fim 
de evitar a ação de aproveita-
dores que usam este momento 
importante de transformação de 
legislação, para influenciar os re-
datores dos textos base a serem 
encaminhados a consulta pública, a 
elaborarem textos tendenciosos,  com 
clara intenção de reserva de mercado para 
uma determinada categoria profissional. 
“Esta situação tira do centro da atenção o 
verdadeiro objeto destes trabalhos, que é a 
efetiva redução dos adoecimentos, acidentes 
e, principalmente, os óbitos nos ambientes de 
trabalho, tornando-se um novo produto a ser 
utilizado por estes aproveitadores de plantão, 
que o usam para ganhar dinheiro simples-
mente vendendo papel”, observa ele. 

Para Julio, isso ficou muito mais claro com a 
elaboração do texto base da NR 18, dispo-
nibilizada para consulta pública no período 
de 21/05 a 22/08/2013, na qual em diversos 
pontos a nova norma determina a necessida-
de de um profissional legalmente habilitado e 
com o registro no respectivo conselho de clas-
se. Esta redação limita a atuação, não somen-
te os TSTs, mas também outras categorias téc-
nicas de nível médio, cuja competência legal 
está chancelada pelo sistema oficial de ensino 
e devidamente reconhecida pelos competen-
tes órgãos públicos, terão suas atuações 
profissionais limitadas caso esta norma seja 
aprovada com essas alterações tendenciosas. 

 “Para concluir, gostaríamos de chamar a 
atenção para o grande número de acidente 
que vem ocorrendo, promovendo lesões e 
óbitos de maneira coletiva, ou, se preferirem, 
estão matando trabalhadores por atacado. 
Estes eventos têm contribuído, sobremanei-
ra, para a elevação e manutenção dos altos 
índices de mortalidade por acidentes. Para 
citar apenas dois exemplos que, com certeza, 
representam a realidade do que ocorre dia-

riamente em todo o país, ficamos com o caso 
do elevador de obras que caiu em Salvador, 
BA, em 2011, matando nove trabalhadores 
de uma só vez e o prédio em construção que 
desabou no dia 27/08, em São Paulo”, co-
menta o vice-presidente da Regional Osasco.

Conforme ele, para que essas obras estives-
sem em andamento, muitos papeis foram 
assinados, profissionais com registros nos 
respectivos conselhos de classe foram envol-
vidos, contudo, isso efetivamente não evitou 
a morte de 19 trabalhadores. "A preservação 
da saúde e da vida dos trabalhadores precisa 
ser posta acima dos interesses pequenos e in-
dividualistas.  Pois, só se promoverá seguran-
ça com a efetiva transformação da sociedade, 
o que está muito além das  reformas de NRs, 
muito embora entendemos a urgente neces-
sidade de reformá-las", atenta Julio. 

“Está claro também que pedaços de papeis 
assinados e com carimbos bonitos, para 
nada servem se não tiverem estruturados 
em programas bem elaborados, cuja letras 
tenham sido transportadas para dentro dos 
ambientes de trabalho,  onde os riscos pre-
cisam ser controlados, e estejam verdadei-
ramente vivas nas entranhas dos trabalha-
dores. Além disso, é necessário que aqueles 
que promovem a morte de trabalhadores 
por fomentarem a existência dos riscos sem 
os devidos controles, seja por ação direta ou 
não, sejam identificados e exemplarmente 
punidos, fato que, infelizmente, não tem 
ocorrido na mesma proporção dos aciden-
tes”, finaliza Julio Jordão.  

Nova NR 18 foi tema de  
   debate técnico em osasco

Julio Jordão, vice-presidente da Regional Osasco; e 
Marquinhos, presidente do SINTESP: incentivo para 
os TSTs fazerem valer seus direitos na nova NR 18

Os debates técnicos promovidos pela Regional 
Osasco visa preparar o TSTs para atender as 
atualizações das nas NRs com competência 
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O Sindicato dos Metalúrgicos de 
Guarulhos e Região, promo-
veu, no dia 31 de agosto, o 1º 

Workshop de Segurança no Trabalho, que 
reuniu mais de 250 pessoas, entre solda-
dores, metalúrgicos, cipeiros, técnicos e 
engenheiros em segurança do trabalho e 
estudantes, no auditório da sede da enti-
dade, no Centro de Guarulhos.

O evento foi realizado em parceria com a 
3M do Brasil, com a Bereneli Equipamentos 
de Segurança e com o apoio do SINTESP. 
João Corder,  especialista no assunto pela 
3M, falou sobre “Sistemas de proteção à 
saúde nas operações de soldagem”, na 
qual abordou tópicos muito importantes 
sobre a saúde desse trabalhador, chaman-
do a atenção para os riscos respiratórios 
e a visão, assim como a penetração pela 
pele também. Na sequencia foi proferida a 
palestra sobre “Programa de mapeamento 
de atividades nocivas à Saúde no trabalho 

(NR 15 insalubridades/adicionais)”, por 
Mário Dourado Cavalcante, engenhei-
ro de Segurança e perito, que também 
apresentou o tema “Programa de Ma-
peamento de atividades nocivas à saúde 
no trabalho”. Houve intensa participação 
dos presentes através de perguntas no 
fórum de discussão que compôs o evento. 

O SINTESP se fez presente através do pre-
sidente, Marcos Antonio Rineiro, e da vice
-presidente da Regional Guarulhos, Selma 
Rossana, que também atua como respon-
sável técnica pela Bereneli Equipamentos-
Distribuidor 3M. 

“Na mesa de abertura contamos com o 
apoio do presidente do Sindicato dos Me-
talúrgicos, o “Pereira”; e  de seu diretor  
de Segurança e Saúde do Trabalho, Ele-
nildo Queiroz Santos - o Nildo, que tam-
bém é Técnico de Segurança do Trabalho, 
demonstrando, assim, o interesse do Sin-

dicato irmão no auxilio ao profissional de 
segurança do trabalho e na saúde do tra-
balhador”, declarou Selma. 

Marquinhos e Selma agradeceram, em pú-
blico, o apoio do Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Guarulhos, ao receber em seu audi-
tório os profissionais da área, promovendo 
debates que engrandecem a categoria. 

SINTESP Regional guarulhos participou de 
Workshop sobre Segurança no Trabalho

Marcos e Selma parabenizaram o 
diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Guarulhos, Elenildo Queiroz Santos, o 
Nildo, pela realização do evento
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apacitar o Técnico de 
Segurança do Trabalho 
para ser instrutor da NR 

35 aos trabalhadores, e, principalmente, ajudá-lo 
a ter uma melhor empregabilidade no mercado 
de trabalho tem sido umas das principais linhas 
de atuação do SINTESP através da realização do 
curso de Instrutor de Segurança em Trabalho em 
Altura, com treinamento prático.

No mês de agosto promovemos duas edições. 
Uma no período de 12 a 17, tendo como ins-
trutor Marcos Vinicius de Moraes, que é técnico 
em emergência, carreira direcionada na área 
de emergências médicas, trauma, sinistros, 
prevenção e combate a incêndios e acidentes, 
especialização em atendimento Pré-Hospitalar 
(APH) e remoções Aéreo-Terrestre, instrutor de 
sistemas NCS, AAOS, AHA e ABPA. A segunda 
turma foi nos dias 14, 15 e 16, como instrutor 
Carlos Alberto Franco, coordenador da Equipe 
de Resgate e Salvamento da empresa Kaefy; 
professor e consultor técnico na área de Se-
gurança e Saúde do Trabalho; instrutor de 
treinamento do SINTESP no Vale de Paraí-
ba. Os cursos, com carga horária de 21 
horas, foram sucesso 

total de público, reunindo cerca de 50 Técnicos 
de Segurança do Trabalho nas duas turmas.

O assunto está em destaque devido a gran-
de demanda em torno da NR 35 no merca-
do, mas o nosso diferencial neste curso e que 
faz com que seja bem-sucedido é que nosso 
objetivo é promover um treinamento com 
custo acessível para o Técnico de Segurança 
do Trabalho, incentivando-o a investir na sua 
autocapacitação. Desenvolvemos este curso 
ao técnico que pretende atuar somente como 
consultor, e visa obter conhecimento para dar 
treinamentos nas empresas, quanto àquele 
que, por força das suas atividades no dia a 
dia da empresa, precisa saber aplicar o treina-
mento aos trabalhadores. 

No caso específico deste curso voltado para 
a NR 35, o público-alvo são os TSTs, primeiro 

porque a norma diz que 
para dar o curso 

ele tem que 
ter profi-

ciência, 
conhe-
cimen-
to e 
e x p e -

riência, 
apesar de 

que para exercer a 
atividade não pre-
cisa ser o técnico, 
pode ser um bom-
beiro, por exemplo, 
mas ele tem que 
ter proficiência em 
trabalho em altura. 
E essa mesma norma diz que para ministrar o 
treinamento ele tem estar sob a responsabilida-
de de um profissional habilitado em segurança 
do trabalho, ou seja, um técnico ou engenhei-
ro, mas esses últimos pouco se envolvem em 
treinamento, então, o técnico acaba unindo as 
duas coisas, assim ele pode ser um profissional 
que tem proficiência no assunto e, ao mesmo 
tempo, ser o instrutor, e por ser nosso repre-
sentado o Técnico de Segurança do Trabalho é, 
predominantemente, o nosso público-alvo. 

Outro ponto importante é que à exemplo 
dos treinamentos de brigadas de combate a 
incêndio, entrada em espaço confinado e ope-
ração de empilhadeira, o curso de instrutor 
de trabalho em altura também conta com o 
treinamento prático, uma vez que para quem 
não tem muita experiência só o treinamento 
teórico fica muito subjetivo e abstrato, então, 
oferecemos a parte prática para ele vivenciar 
o treinamento. Para isso, dispomos de lugares 
que tem toda a estrutura necessária para o 
técnico vivenciar a experiência na prática, bem 
como ter a certeza de que está apto para esse 
tipo de atividade e, com isso, vai poder orientar 
os trabalhadores sobre algo que ele vivenciou. 
Já desenvolvemos várias edições desse curso 
e ainda temos uma demanda grande porque 
somos um dos poucos organizadores que ofe-
rece o curso com a parte prática e, por conta 
desse diferencial, recebemos alunos de várias 
cidades do interior.

Para ampliar o campo de atuação, também 
estamos nos organizando para ministrar um 
curso com foco específico em gestão da NR 
35 e em breve estaremos divulgando a pro-
gramação. 

Capacitação do Técnico de Segurança 
do Trabalho para instrutor de 
segurança em trabalho em altura

Rene Alves Cavalcanti
Diretor de Desenvolvimento 

Profissional

Para atender o Técnico de Segurança do 
Trabalho, o SINTESP já realizou diversas edições 
do curso para instrutor de Segurança em Trabalho 
em Altura, conforme a NR 35, com o diferencial 
de proporcionar o treinamento prático
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A 
segurança e saúde do traba-
lhador precisa ocupar mais 
espaço na pauta das centrais 
sindicais. O tema é muito im-
portante para os trabalhado-

res, e quem mais pode trabalhar e lutar para 
fazer com que os direitos sociais preconiza-
dos na Constituição Federal, entre estes o 
direito a ambiente de trabalho sadio, senão, 
as entidades sindicais?

A própria legislação em Segurança e Saúde 
no Trabalho, que é construída a partir do 
tripartismo, com a representação dos tra-
balhadores, governo e empregadores tem 
atribuído espaços para que as entidades sin-
dicais possam agir em benefício da seguran-
ça e saúde do trabalhador, no qual também 
possuem, como linha de financiamento, as 
contribuições sindicais e outras.

Para demonstrar o quanto o tema tem con-
quistado espaço na pauta das entidades, no 
dia 26 de abril de 2013, houve ato em São 
Paulo pelo fim dos acidentes de trabalho. 
O protesto teve início por volta das 9h, em 
frente à sede da Força Sindical, na liberdade, 
e terminou às 12h, em frente à Superinten-
dência Regional do Ministério do Trabalho e 
Emprego, no centro. A Polícia Militar estimou 
em três mil o número de participantes, onde 
estiveram juntas a CUT, Força Sindical, UGT, 
CTB, Nova Central e CGTB. O ato marcou o 
Dia em Memória das Vítimas de Acidentes 
de Trabalho, celebrado mundialmente no dia 
28 de abril.

Além de ações como estas, selecionamos al-
guns aspectos legais por meio dos quais os 
sindicatos podem e devem atuar para a pro-
moção da Segurança e Saúde no Trabalho, 
são espaços existentes nas normas Regula-
mentadoras existentes:

Na Norma  
Regulamentadora nº 01
Cabe ao empregador permitir que represen-
tantes dos trabalhadores acompanhem a 

fiscalização dos preceitos 
legais e regulamentares 
sobre segurança e medi-
cina do trabalho.

Na Norma 
Regulamentadora 
nº 05
A empresa estabele-
cerá mecanismos para 
comunicar o início do 
processo eleitoral ao 
sindicato da categoria 
profissional.

O treinamento poderá 
ser ministrado pelo SES-
MT da empresa, entidade 
patronal, entidade de tra-
balhadores ou por profis-
sional que possua conhe-
cimentos sobre os temas 
ministrados.

A documentação referen-
te ao processo eleitoral 
da CIPA, incluindo as atas de eleição e de 
posse e o calendário anual das reuniões 
ordinárias, deve ficar no estabelecimento à 
disposição da fiscalização do Ministério do 
Trabalho e Emprego e deve ser encaminhada 
ao Sindicato dos Trabalhadores da categoria, 
quando solicitada.

Na Norma  
Regulamentadora nº 13
Quando o estabelecimento não puder aten-
der ao disposto no subitem 13.7.2 deve 
ser elaborado “Projeto Alternativo de Ins-
talação” com medidas complementares de 
segurança que permitam a atenuação dos 
riscos.

O “Projeto Alternativo de Instalação” deve 
ser apresentado pelo proprietário do vaso de 
pressão para obtenção de acordo com a re-
presentação sindical da categoria profissio-
nal predominante no estabelecimento.

Na Norma  
Regulamentadora nº 15

É facultado às empresas e aos sindicatos 
das categorias profissionais interessadas 
requererem ao Ministério do Trabalho, 
através das DRTs, a realização de perícia em 
estabelecimento ou setor deste, com o obje-
tivo de caracterizar e classificar ou determi-
nar atividade insalubre.

O PPEOB, elaborado pela empresa, deve 
representar o mais elevado grau de com-
promisso de sua diretoria com os princípios 
e diretrizes da prevenção da exposição dos 
trabalhadores ao benzeno devendo:

ter indicação de um responsável pelo Pro-
grama que responderá pelo mesmo junto 
aos órgãos públicos, às representações dos 

o papel das Centrais Sindicais 
      em prol da SST

Por Sofia Jucon.  
Colaboração: Valdizar Albuquerque.

Todos os anos, no Dia 28 de Abril - Dia em 
Memória às Vítimas de Acidentes no Trabalho - 
algumas centrais sindicais aproveitam a data 
para fazerem manifestações em prol da 
segurança e saúde do trabalhador
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trabalhadores específicas para o benzeno e 
ao sindicato profissional da categoria.

Na Norma  
Regulamentadora nº 16
É facultado às empresas e aos sindicatos 
das categorias profissionais interessadas 
requererem ao Ministério do Trabalho, atra-
vés das Delegacias Regionais do Trabalho, 
a realização de perícia em estabelecimento 
ou setor da empresa, com o objetivo de ca-
racterizar e classificar ou determinar ativi-
dade perigosa.

Na Norma  
Regulamentadora nº 18
O CPN será composto de 3 (três) a 5 (cin-
co) representantes titulares do governo, dos 
empregadores e dos empregados, sendo fa-
cultada a convocação de representantes de 
entidades técnico-científicas ou de profissio-
nais especializados, sempre que necessário.

Na Norma  
Regulamentadora nº 22
O fluxograma de ventilação deverá estar dis-
ponível aos trabalhadores ou seus represen-
tantes e autoridades competentes.

O treinamento para membros da CIPAMIN 
poderá ser ministrado pelo SESMT, entida-
des sindicais de empregadores ou de traba-
lhadores ou por profissionais que possuam 
conhecimentos sobre os temas ministrados, 
escolhidos de comum acordo entre o empre-
gador e os membros da Comissão.

Na Norma  
Regulamentadora nº 24
Os sindicatos de trabalhadores que tiverem 
conhecimento de irregularidades quanto 
ao cumprimento desta Norma, poderão de-
nunciá-las ao Ministério do Trabalho e soli-
citar a fiscalização dos respectivos órgãos 
regionais.

Na Norma  
Regulamentadora nº 32
O empregador deve informar, imediatamen-
te, aos trabalhadores e aos seus represen-
tantes qualquer acidente ou incidente gra-
ve que possa provocar a disseminação de 
um agente biológico suscetível de causar 
doenças graves nos seres humanos, as suas 
causas e as medidas adotadas ou a serem 
adotadas para corrigir a situação.

No Plano de Prevenção de Riscos de Aciden-
tes Com Materiais Perfurocortantes o cro-
nograma e a comprovação da implantação 
devem estar disponíveis para a Fiscalização 
do Ministério do Trabalho e Emprego e para 
os trabalhadores ou seus representantes.

Na Norma  
Regulamentadora nº 34

Em caso de ocorrência de acidente fatal, é 
obrigatória a adoção das seguintes medidas: 
comunicar de imediato à autoridade policial 
competente e ao órgão regional 
do Ministério do Trabalho e Em-
prego, que repassará a informa-
ção imediatamente ao sindicato 
da categoria profissional;

Na Norma  
Regulamentadora nº 36
A estratégia de prevenção em SST 
e meio ambiente de trabalho deve: 
integrar as ações de 
prevenção às ativi-
dades de gestão e 
à dinâmica da pro-
dução, levando-se 
em consideração a 
competência e ex-
periência dos tra-
balhadores e de um 
representante indi-
cado pelo sindicato 
da categoria pre-
ponderante, afim 
de aperfeiçoar de 
maneira contínua 
os níveis de prote-
ção e desempenho no campo da 
segurança e saúde no trabalho;

O empregador deve disponibilizar material 
contendo, no mínimo, o conteúdo dos prin-
cipais tópicos abordados nos treinamentos 
aos trabalhadores e, quando solicitado, dis-
ponibilizar ao representante sindical.

SST: prioridade ou não?  
Eis a questão!
O número de acidentes do trabalho no 
Brasil é algo alarmente, considerando que 
possuímos tecnologia, conhecimentos téc-
nico-científico, legislação o suficiente para 
promover a prevenção, mas, nos resta, sem 
dúvida, discutir algumas lacunas que, se 
ocupadas, poderemos avançar um pouco 
mais no assunto em questão. É certo que em 
muitas categorias profissionais o desempe-
nho dos representantes dos trabalhadores 
na prevenção e promoção da segurança e 
saúde do trabalhador ainda deixa a desejar.

Para se ter uma ideia sobre isso, citaremos a 
reunião da Mesa de Diálogo com as Centrais 
Sindicais e o ministro do Trabalho, Manoel 
Dias, dia 14 de maio, em Brasília, onde re-
presentantes das centrais foram unânimes 
em afirmar sobre a necessidade da retoma-

O SINTESP tem como tradição promover eventos que 
demonstrem para a sociedade que os acidentes podem ser 
evitados com prevenção e participação proativa dos Técnicos 
de Segurança do Trabalho nos ambientes de trabalho

"Se os sindicatos no Brasil 
tivessem, no mínimo, um 

TST, teríamos 7 mil colegas 
empregados e o sindicato 
realizando a prevenção na 
base, por isso o discurso 
tem que estar alinhado 

com a prática"
Valdizar Albuquerque
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da do protagonismo do Ministério do Traba-
lho e Emprego nas discussões relacionadas 
ao mundo do trabalho e em comum acordo, 
os dirigentes da Força Sindical, da CUT, da 
UGT, da CTB e da NCST decidiram dar prio-
ridade a três assuntos da pauta apresentada 
em 1º de maio último: a regulamentação 
do trabalho doméstico, a reestruturação 
do Sine - Sistema Nacional de Emprego, e 
a terceirização de mão de obra. Pelo lado 
do governo, o ministro Gilberto Carvalho 
apresentou os oito pontos que serão alvo 
de discussão na Mesa de Diálogo com a as 
Centrais: terceirização de mão de obra; com-
bate à informalidade do trabalho; redução 
da rotatividade; regulamentação da Con-
venção 151 da OIT; fortalecimento do Sine; 
política de medicamentos, especialmente 
para aposentados; participação dos traba-
lhadores nos Pronatec - Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego) 
e no Pronacampo - Programa Nacional de 
Educação no Campo; e regulamentação do 
trabalho doméstico. 

O fato que mais chamou a atenção nesta 
reunião é que a SST não foi priorizada na 
pauta, especialmente, por parte das Cen-
trais Sindicais, o que nos levou a verificar 
junto a elas quais são as iniciativas que, de 
fato, representam a luta por melhores con-
dições nos ambientes de trabalho e, princi-
palmente, visam as práticas prevencionis-
tas, um tema que deveria ser a bandeira de 
todas elas e, consequentemente, de seus 
sindicados filiados. 

No Brasil, constam 12 centrais sindicais le-
galizadas: Central do Brasil Democrática 

de Trabalhadores - 
CBDT, Central Única 
dos Trabalhadores - 
CUT, Força Sindical 
- FS, Central Na-
cional Sindical dos 
Profissionais em 
Geral – Cenasp, 
Central Sindical 
de Profissionais 
– CSP, Central 
Sindical e Po-
pular Conlutas, 
Central Unifica-
da dos Profissio-
nais Servidores 

Públicos do Brasil, Central dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - 
CTB, União Geral de Trabalhadores - (Brasil) 
- UGT, União Sindical dos Trabalhadores – 
UST, Nova Central Sindical dos Trabalhado-
res - NCST, e Central Geral dos Trabalhadores 
do Brasil - CGTB. Tentamos falar com todas, 
mas não conseguimos, portanto, vamos 
mostrar nesta reportagem, as ações das que 
nos deram retorno: CUT, UGT, Nova Central 
e Força Sindical.

Em resposta ao Primeiro Passo, a CUT relatou 
sua participação nas principais iniciativas en-
volvendo a SST no Brasil ao longo do tempo e 
informou que os sindicatos filiados à entidade 
gozam de autonomia e, portanto não pos-
suem estatuto padrão, porém afirmam que 
todos eles possuem alguma estrutura (com 
caráter formal ou informal) encarregada dos 
assuntos relativos à SST. “Existem exemplos 
de iniciativas bem-sucedidas em diversas 
áreas, até porque os ramos filiados à CUT são 
muitos diversificados. Podemos citar algumas 
a título ilustrativo, mas não mais importan-
tes que outros: luta contra os agrotóxicos no 
ramo dos rurais; por aposentadoria especial 
no âmbito dos petroleiros por exposição 
ao benzeno; combate ao assédio moral e à 
violência organizacional nos bancários, me-
talúrgicos, professores e comerciários entre 
outros ramos; a participação intensa do ramo 
da alimentação na criação da NR 36; pelo 
banimento do amianto na construção civil e 
mineração; entre outros”, respondeu Juneia 
Martins Batista, secretária de Saúde do Traba-
lhador – CUT Nacional.

A UGT destacou que em sua Secretária Na-
cional de Saúde e Segurança no Trabalho a 

entidade es-
timula todos 
os filiados 
da central a 
constituírem 
seus setores 
de segurança 
e saúde, or-
ganizados e 
com pessoas 
competen-
tes. “Assim 
t e r e m o s 
uma respos-
ta mais rápi-
da as ações 
de desagravo 
à saúde dos 
trabalhado-
res, visando a 
prevenção e 
a preservação 
da integrida-
de da classe 
trabalhado-
ra. Muitos 
de nossos 
filiados já 
contam com 
seus depar-
t a m e n t o s 
específicos 
nesta área e 
os que ainda não os tem, através de encon-
tros, fóruns e seminários estão sendo nortea-
dos para esta construção”, explicou Cleoni-
ce Caetano, secretaria nacional de Saúde e 
Segurança no Trabalho da entidade. Segun-
do ela, muitas das dificuldades enfrentadas 
pelo movimento sindical no âmbito da SST é 
fruto de pouca ou ausente formação políti-
ca e debate sobre o tema. “A UGT mantém, 
junto com as demais secretarias da central, 
um trabalho de formação e informação aos 
dirigentes sindicais, para o enfrentamento e 
a mediação dos conflitos entre capital e tra-
balho”, completou.

Já a Nova Central dos Trabalhadores rela-
tou que a organização tem como base a 
valorização e participação efetiva de todos 
os setores do trabalho, para isso, conta com  
uma estrutura organizacional horizontal e 
vertical, assim  dividida nas questões de 
SST: Diretoria de Segurança e Saúde no Tra-
balho; Secretaria Nacional de Segurança e 

Cleonice, da UGT, alerta que 
o movimento sindical precisa 
incorporar mais a questão de 
SST em suas pautas

Festino, da Nova Central, 
informa que a participação da 
entidade em políticas públicas 
também envolve a SST
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Saúde no Trabalho, e os De-
partamentos das categorias 
profissionais representadas 
incluindo as categorias di-
ferenciadas; Secretaria Na-
cional de Segurança do Tra-
balho e Saúde Ocupacional 
no Serviço Público. “Diversos 
sindicatos de base vem se 
destacando na defesa da 
segurança e saúde no traba-
lho, um exemplo é o traba-
lho realizado pelo Sinthoresp 
- Sindicato de Trabalhadores 
em Hotéis e Bares de São 
Paulo, sobre os maus tratos 
e exploração dos trabalha-
dores da Rede McDonald´s. 
Outra importante discussão 
que vem sendo travada é 
as questões da vibração de 
corpo inteiro e o trabalho a 
céu aberto, realizado pelo 
Sindicato dos Motoristas e 
Trabalhadores em Transpor-
te Urbano de São Paulo”, 
contou luiz Antônio Festino, 
diretor de Assuntos Traba-
lhistas, Segurança e Saúde 
no Trabalho da NCST.

A Força Sindical, que conta 
com quase 2.000 sindica-
tos filiados em todo o país, 
tem como direcionamento que todos eles 
tenham um Departamento de Segurança e 
Saúde do Trabalho ou, nos casos em que 
não dá para criar um departamento, tenham 
pelo menos um designado para atuar no 
setor. Para ampliar esse trabalho, Arnaldo 
Gonçalves, secretário de Saúde e Seguran-
ça no Trabalho da Força Sindical, informou 
que no último congresso nacional da cen-
tral, em Santos, foi aprovada a orientação 
de que todas as entidades filiadas à Força 
tenham um departamento de SST. “Sabe-
mos que uma boa parcela deles já criaram 
a sua secretaria de SST, o que demonstra o 
resultado de um trabalho que a Força Sindi-
cal faz desde a sua fundação, pois já nasceu 
com uma Secretaria Nacional de Segurança 
e Saúde no Trabalho, então a SST faz parte 
do nosso DNA. Além disso, participamos de 
várias atividades nessa área, inclusive, nós 
criamos o Fórum Nacional de Segurança do 
Trabalhador”, comentou.

Em relação à inserção de 
cláusulas específicas de Se-
gurança e Saúde do Trabalho 
nas Convenções Coletivas 
dos sindicatos de base, a 
CUT, por exemplo, explicou 
que a organização se dá por 
meio de coletivos desde os 
sindicatos de base, que com-
põem coletivos regionais/es-
taduais e, finalmente, o Co-
letivo Nacional de Saúde do 
Trabalhador, que é um fórum 
de caráter organizativo, não 
deliberativo para debater a 
política de segurança do tra-
balho a serem encaminhadas 

pela Secretaria de Nacional de Segurança do 
Trabalho, respeitadas as resoluções congres-
suais. No Coletivo Nacional são trocadas as 
experiências regionais e de ramos, entre elas 
os avanços obtidos em mesas de negocia-
ções. Juneia comentou que atualmente a 
CUT está organizando sua I Conferência Na-
cional de Segurança do Trabalho, cujas eta-
pas estaduais têm início no mês de setembro 
e culminará com a etapa nacional em março 
de 2014. “Um dos eixos que estamos traba-
lhando para a Conferência é justamente a 
organização/integração dos ramos em uma 
política de ST/CUT que envolve entre outras 
coisas, experiências bem-sucedidas de me-
sas de negociação” informou.

Cleonice, da UGT, destacou que a central 
está ciente de que cláusulas sobre a saúde 
e as doenças relacionadas ao ambiente de 
trabalho, muitas vezes são poucas, mal cons-
truídas e não são levadas em consideração 

na luta entre trabalhadores e empregadores. 
“Apesar de o movimento sindical incorporar 
a temática da segurança e saúde no traba-
lho, esta cumpre um papel ainda secundá-
rio na pauta das negociações coletivas. As 
necessidades salariais, de cargos e carreira 
se sobrepõem as nossas lutas, que são pre-
judicadas pela estratégia defensiva, econo-
micista e fragmentada na luta pelos direitos 
e politicas sociais, como a saúde”, avalia. 

Segundo ela, a UGT tem motivado a discus-
são neste caminho. “Procuramos incentivar, 
através de encontros, seminários e na forma-
ção da rede de militância em saúde, ações 
coletivas desenvolvidas pelos trabalhadores 
quando participam de espaços privilegiados 
de decisões, de consciência social dos direi-
tos sociais. Cada entidade filiada representa 
um segmento, uma categoria; portanto as 
necessidades de ação são pontuais. Muitas 
vezes específicas daquela região e/ou ati-
vidade. Quem conhece a realidade daquela 
atividade são seus dirigentes sindicais, en-
tão, nossa ação se faz no empoderamen-
to desses companheiros e cidadãos para 
agirem por mudanças sociais e ambientais 
positivas, implicando em uma ação partici-
pativa, visando o coletivo de trabalhadores e 
suas famílias”, descreveu.

No caso da Nova Central, Festino conta que 
eles procuram o diálogo com as entidades 
filiadas da importância desta discussão nas 

Juneia, da CUT, destacou que 
a entidade busca debater a 
SST nas convenções coletivas 
dos sindicatos

Arnaldo, da Força, salienta 
que eles têm incentivado seus 
representantes a ocuparem os 
espaços no âmbito da PNSST

No Brasil, setores, como a construção pesada 
e o rodoviário, são os que mais sofrem 
com altos índices de acidentes e mortes, 
atualmente, e os que mais carecem de ações 
prevencionistas que envolvam o tripartismo
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campanhas salariais para que a relação “Ca-
pital x Trabalho”, não fique restrita somente 
as questões financeiras e que o trabalho de-
cente faça parte das questões trabalhistas e 
segurança e saúde do trabalho. 

Arnaldo, da Força Sindical, ressalta que 
como parte da tradição da entidade, eles 
sempre orientam os sindicatos para colo-
carem cláusulas sobre a questão da SST em 
suas convenções. Ele citou que um exemplo 
bem-sucedido é o do Sindicato dos Comer-
ciários, no Rio Grande do Sul, que fez uma 
convenção exclusiva sobre SST no setor de 
Farmácias para evitar o aumento de casos de 
doenças entre seus trabalhadores. 

Segundo Arnaldo, apesar do setor industrial 
ser o foco principal das atenções em termos 
de acidentes e doenças, setores como os dos 
comerciários e rodoviários, por exemplo, apre-
sentam índices de acidentes muito altos, mas 
por questões históricas a indústria é quem está 
sempre em evidência, por isso a Força Sindical 
já tem como premissa levar a conscientização 
em prol da SST para todos os setores com en-
tidades filiadas, como o setor de serviços, de 
transportes, de transformação, entre outros. 
“Procuramos desenvolver um trabalho junto a 
todas as categorias visando atingir um nível 
global de segurança e saúde”, frisou.

A proposta da Força Sindical é fomentar 
as atividades de formação e capacitação 
por regiões, através de seminários, cursos, 
mostrando para as entidades sindicais que 
se a categoria dele tem um problema de 
SST ele tem que estar preparado, estrutu-
rado para cumprir o compromisso de atuar 
para buscar soluções e desenvolver ações 
que ajudem a resolver o problema. “Tem 
crescido muito as atividades que envolvem 
cipeiros e demais profissionais de segurança 
e saúde no trabalho com as diversas catego-
rias”, contou Arnaldo. 

A utilização de mecanismos de controle so-
cial para as questões de Segurança e Saú-
de do Trabalho são imprescindíveis para os 
avanços em prol da prevenção nos ambien-
tes de trabalho. Neste sentido, a CUT infor-
ma que procura ocupar os espaços políticos 
que lhes cabem em todas as instâncias de 
controle social, articula-se com as demais 
centrais sindicais, como recentemente acon-
teceu no âmbito do CNS - Conselho Nacio-

nal de Saúde, 
em que a 
bancada dos 
trabalhadores 
logrou êxito 
ao disputar 
e conquis-
tar diversos 
cargos nas 
s u b c o m i s -
sões daque-
la instância, 
em especial 
na CIST - 
C o m i s s ã o 
Interinstitucional de Saúde do 
Trabalhador, em que, pela primeira vez na 
história, os trabalhadores elegeram a maio-
ria dos representantes e cuja coordenação 
coube ao companheiro Geordeci de Souza, 
metalúrgico da CUT.

O controle social é a participação da socie-
dade na elaboração e execução das politi-
cas públicas no Brasil, sua gestão, controle 
administrativo e financeiro, monitoramento 
dos planos e programas de saúde e seguran-
ça no trabalho, buscando a redemocratiza-
ção do país. Com esta visão, Cleonice, afirma 
que a UGT está nos espaços em que se fa-
zem as discussões, seja nos poderes federais, 
estaduais ou municipais. “Incentivamos o 
envolvimento e a participação do movimen-
to sindical nos conselhos, conferências, cen-
tros de referência, comissões intersetoriais, 
Fundacentro, etc”, disse.

Neste quesito, um dos objetivos básicos da 
Nova Central, por exemplo, é a participação 
da representação dos trabalhadores nas po-
líticas públicas, como conselhos, comissões, 
grupos de trabalho, articulando os setores 
do Trabalho, Previdência Social, Meio Am-
biente e Segurança e Saúde do Trabalho. “Só 
assim teremos condições de assumir o con-
trole social das diversas políticas públicas”, 
avalia Festino.

Por seu amplo viés social, julgamos que a 
PNSST - Política Nacional de Segurança e 
Saúde no Trabalho é uma aliada importante 
das Centrais Sindicais na promoção da SST. 
A sua aplicação, certamente, proporcionará 
avanços importantes em prol da prevenção 
e ganhos para toda a sociedade e buscamos 
saber como estão sendo desenvolvidas as 

ações das centrais para a aplicação do de-
creto presidencial da PNSST.

No caso da CUT, Juneia esclareceu que a 
entidade tem manifestado no FNST-CS - Fó-
rum Nacional de Saúde do Trabalhador das 
Centrais Sindicais, grande preocupação com 
a forma com que a PNSST foi conduzida 
pelo governo até aqui, uma vez que o Co-
mitê Gestor do Plansat - Plano Nacional de 
Segurança e Saúde no Trabalho, previsto no 
Decreto, é formado exclusivamente pelos re-
presentantes governamentais e as reuniões 
da CT-SST - Comissão Tripartite em Saúde e 
Segurança no Trabalho tem servido quase 
que exclusivamente para os representantes 
de governo prestar contas de maneira bu-
rocrática, diga-se, de suas ações, e pouco se 
tem avançado na prática. Outra crítica da 
CUT é com relação às ações, propriamente 
ditas, constantes do Plano, que em sua 
maioria não são realmente ações, mas, sim, 
não passam de boas intenções

A construção da PNSST também contou 
com a participação ativa da UGT, que vê 
que a promoção da saúde e a melhoria 
da qualidade de vida do trabalhador e da 
trabalhadora, a prevenção de acidentes e 
danos à saúde relacionados ao ambiente de 
trabalho, sua eliminação ou a redução dos 
riscos nos ambientes norteiam esta política. 
Para Cleonice, diante desse aspecto, por si só 
a lei deve nortear as ações a ser desenvolvido 
pelo Plansat. Ela cita que este instrumento 
está sendo revisto pelas centrais, sugerindo 
alterações para sua melhor aplicação, como 
parte desta política. “Nossa luta é para que 
ela tenha um maior alcance – ainda limitado 
– no conjunto da classe trabalhadora pela 

O Brasil ainda apresenta números alarmantes de acidentes no 
trabalho. Esse quadro poderia ser diferente, mas têm sido poucos 
os episódios em que o governo demonstra compromisso com 
questões ligadas à SST e sem a sua importante participação as 
dificuldades aumentam, apesar das lutas do movimento sindical
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incorporação de demandas da totalidade 
dos trabalhadores, incluídos ou não no mer-
cado formal de trabalho”, informa Cleonice. 

Em relação à PNSST, Arnaldo informa que a 
Secretaria de Saúde e Segurança tem um co-
mitê, com representantes de vários estados e, 
no momento, está preparando um seminário 
sobre a política, que vai acontecer ainda neste 
semestre, para divulgar a PNSST nos estados 
e levar informações que ajudem na sua imple-
mentação. “Nossa papel é mostrar que para 
a política ser implementada tem que começar 
nos Estados e municípios, e a ferramenta que 
utilizamos para alcançar esse objetivo são ca-
pacitar e orientar os dirigentes sindicais para 
ocuparem os espaços de controle social e, a 
partir deles, acompanhar ou exigir a implan-
tação dessa política nos territórios”, explica.

Além disso, Arnaldo conta que mostra para as 
entidades a importância da PNSST e que eles 
devem assumir esse compromisso, pois a im-
plementação não é por meio do Ministério do 
Trabalho e nem da presidência, tem que ser por 
meio do estado e do município, que a absorve 
e se compromete com sua aplicação. “Devido 
a isso temos nos empenhado para que nossos 
representantes nesses territórios sejam capaci-

tados e orientados de como ocupar os espaços, 
como exigir, acompanhar e também contribuir 
na implementação da PNSST, por exemplo, fa-
zendo manifestações, cobrando uma estrutura 

de um centro de referência, além de orientando
-os para ocuparem cadeiras nos conselhos mu-
nicipais de saúde, nos conselhos dos DRTs e das 
Previdências, que são os que têm uma relação 
direta com a segurança e saúde no trabalho e 
que estão vinculados com a PNSST”, destacou. 

Nesta reportagem o Primeiro Passo trouxe 
para a sociedade prevencionista a visão de 
algumas das principais centrais sindicais 

do país. Nossa intenção nesta reportagem 
era mostrar o volume de sindicatos filiados 
às centrais sindicais, que totalizam mais de 
7.000 sindicatos, e quais deles tem depar-
tamentos ou secretarias de segurança e 
saúde no trabalho, que embora questiona-
das algumas centrais não souberam ou não 
responderam precisamente, portanto, não 
conseguimos informações consistentes que 
nos dessem esse retrato.

Todas são unânimes em afirmar que “é 
importante o controle social das diversas 
políticas públicas pelo trabalhador”, contu-
do o material lido acima nos remete a im-
portância do discurso estar alinhado com a 
prática, afinal dos espaços para o controle 
social existente pouco se ocupa. Concluímos 
que destes sindicatos se cada um tivesse no 
mínimo um Técnico de Segurança do Traba-
lho, teríamos 7.000 colegas empregados e 
o sindicato realizando prevenção na base.

Na próxima edição iremos mostrar alguns 
exemplos de sindicatos que contam com 
ações proativas em prol da SST e também 
de sindicatos que ainda não acordaram 
para essa causa ou que estão despertando 
agora.  

A SST precisa ocupar 
mais espaço na pauta das 
centrais sindicais, que são 

quem pode fazer valer 
os direitos preconizados 
na Constituição Federal, 
entre eles o direito a um 
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Somos Honeywell
Produtos de Segurança

Um fabricante global líder focado em EPI. 

Nós unimos as mais respeitadas 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 

Cinturão de Segurança TITAN
A solução para quem busca mais do que cintos de segurança

A Honeywell traz para o mercado uma linha de cintos de segurança que oferece 
tecnologia em prol da segurança. Confi ra alguns dos diferenciais da linha TITAN.

Costuras Extras 

    Saiba mais:
hspmarketing.br@honeywell.com
www.honeywellsafety.com/br

     Indicador de Queda
Em caso de retenção de queda, pequenos 
pontos na lateral da placa rompem-se 
indicando que o equipamento deve ser 
imediatamente inutilizado. Indicador de Queda

Porta-talabarte

     Porta-Talabarte
Alças destacáveis para suporte de ganchos 
que estão fora de uso.

     Costuras Extras
Mantém a confi guração original do 
cinturão em tempo integral. Desta 
forma, o usuário não comete erros 
ao vestir o equipamento de segurança.

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.



Somos Honeywell
Produtos de Segurança

Um fabricante global líder focado em EPI. 

Nós unimos as mais respeitadas 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 

Cinturão de Segurança TITAN
A solução para quem busca mais do que cintos de segurança

A Honeywell traz para o mercado uma linha de cintos de segurança que oferece 
tecnologia em prol da segurança. Confi ra alguns dos diferenciais da linha TITAN.

Costuras Extras 

    Saiba mais:
hspmarketing.br@honeywell.com
www.honeywellsafety.com/br

     Indicador de Queda
Em caso de retenção de queda, pequenos 
pontos na lateral da placa rompem-se 
indicando que o equipamento deve ser 
imediatamente inutilizado. Indicador de Queda

Porta-talabarte

     Porta-Talabarte
Alças destacáveis para suporte de ganchos 
que estão fora de uso.

     Costuras Extras
Mantém a confi guração original do 
cinturão em tempo integral. Desta 
forma, o usuário não comete erros 
ao vestir o equipamento de segurança.

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.



Jornal do SiNtESP - Ano 2013 - Nº 256

S I N T E S P16

g
er

al

O 
Ministro do Trabalho, Manoel Dias, 
prestigiou a homenagem póstu-
ma ao Doutor Diogo Pupo Noguei-

ra, realizada na Fundacentro, em São Paulo, 
dia 29 de agosto de 2013. Durante a so-
lenidade o ministro reforçou a importância 
de parceria entre a Fundacentro e o MTE, 
especialmente, em um momento de cres-
cimento nacional, aumento de emprego e 
aumento real do salário dos trabalhadores 
brasileiros, no qual é necessário que se agre-
gue a Segurança e Saúde no Trabalho, a fim 
de que contribua ainda mais com a qualidade 
de vida desses trabalhadores. 

“Precisamos estar permanentemente ligados e 
fazer da Fundacentro a menina dos olhos do 
Ministério para que possamos alcançar um 
mesmo objetivo que é o do trabalho decente”, 
destacou o ministro.

Após descerrar a placa em homenagem ao 
Doutor Diogo Pupo Nogueira, houve a apre-
sentação de um vídeo de homenagem póstu-
ma elaborado pela pesquisadora e membro do 
Grupo de Resgate Histórico da Fundacentro, 
Maria Margarida Teixeira. A família de Pupo 
Nogueira esteve representada por um de seus 

filhos, Marcelo Pupo Nogueira, que emociona-
do agradeceu pela homenagem.

A presidenta da entidade, Maria Amélia de Sou-
za Reis, também agradeceu por todo o trabalho 
realizado pelo GRH e ressaltou a importância 
da gestão coesa entre a instituição e o mi-
nistério. “A gestão do ministro e a nossa está 
comprometida e compartilha toda a trajetória 
de compromisso e respeito junto à população 
brasileira”, disse.

Na ocasião aconteceu a reunião do Conselho 
Curador da entidade que oficialmente passa a 

ser em São Paulo e não mais em Brasília, e 
cujo salão foi batizado com o nome do Doutor 
Pupo Nogueira. Representados por trabalha-
dores, empregadores e governo, estiveram pre-
sentes à reunião: Maria Amelia, que também 
é a presidenta do Conselho; Renato ludwig 
de Souza, diretor executivo da Fundacentro; 
Marco Antonio Gomes Perez, representante do 
Ministério da Previdência Social; Irene Ferreira 
de Souza Duarte Saad, representante da Confe-
deração Nacional da Indústria; José Carlos Ca-
nesin, representante da Confederação Nacional 
do Comércio; Itamar Sanches, representante da 
CUT; João Donizete Scaboli, representante da 
Força Sindical e Nilton Fraiberg Machado, repre-
sentante do Ministro de Estado do Trabalho e 
Emprego. Estiveram presentes também os mem-
bros suplentes, Amarildo Alcino de Miranda, su-
plente da Presidente do Conselho; Hilda Maria 
Rodrigues Alevato, suplente do Diretor Executivo 
da Fundacentro e Rogério de Jesus Santos, su-
plente do representante da Força Sindical.

O SINTESP esteve representado por seu pre-
sidente, Marcos Antonio Ribeiro, que parabe-
nizou a Fundacentro pela homenagem póstu-
ma ao Dr. Diogo Pupo Nogueira e por reforçar 
a importância das ações em prol da SST.  

N 
o dia 27 de agosto de 2013, o presi-
dente Marquinhos, do SINTESP, parti-
cipou do IV Encontro dos Profissionais 

do SESMT, realizado na sede do SinSaudeSP, 
em parceria com o Nepes, a Força Sindical, o 
Sindhosfil, o Sindhosp e o SINTESP.

O evento, voltado para profissionais do SESMT 
(Técnicos de Segurança do Trabalho, engenhei-
ros de segurança, auxiliares, enfermeiros e mé-
dicos do Trabalho), profissionais de Recursos 
Humanos, cipeiros, entre outros, contou com 
mais de 360 participantes. 

A solenidade de abertura foi composta por José 
lião de Almeida, presidente do SinSaudeSP; 
Joaquim José da Silva Filho, diretor e secretário 
geral do SinSaudeSP; Mario Bonciani, diretor 
executivo do Nepes; Marquinhos, presidente 

do SINTESP, e demais autoridades presentes.

Em seu discurso, Marquinhos, mais uma vez, en-
fatizou a importância da união entre os profis-
sionais do SESMT e parabenizou o SinSaudeSP 
pela iniciativa. “Esta parceria é muito importante 
para nós, do SINTESP, pois, a categoria dos Téc-
nicos de Segurança do Trabalho, está se empe-
nhando, cada vez mais, para aumentar as boas 
práticas prevencionistas nos ambientes de tra-
balho e somente com a união de todos os profis-
sionais que compõem o SESMT vamos conseguir 
alcançar bons resultados, pois cada um tem um 
papel especial dentro desta equipe e temos que 
trabalhar unidos!”, salientou Marquinhos.

No decorrer do evento foram apresentadas pa-
lestras que abordaram temas como: “Política 
Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho”; 

“Acidentes e Doenças do Trabalho em Serviços 
de Saúde no Estado de São Paulo”; “Prevenção e 
Controle dos Acidentes do Trabalho com Material 
Biológico”; e uma mesa redonda sobre a Fiscali-
zação da NR 32, na qual foram apresentadas as 
visões do Ministério do Trabalho e Emprego, do 
Ministério Público do Trabalho 2ª Região, do Co-
ren-SP, dos trabalhadores e dos empresários.  

ministro manoel dias reforça importância 
  de parceria entre o mTE e a fundacentro 

SINTESP apoia Iv Encontro SESmT de Serviços de Saúde

A presidente da Fundacentro, Maria Amélia; 
Marcos, presidente do SINTESP; e o ministro 
Manoel Dias, aproveitaram o evento para 
ampliar os esforços para aumentar a 
qualidade de vida dos trabalhadores

Marquinhos ressaltou a importância da união 
entre os profissionais do SESMT durante a 
solenidade de abertura do evento
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C 
om o tema central “Responsabilida-
de social e ética na prática das ati-
vidades dos profissionais de Higiene 

Ocupacional”, a ABHO - Associação Brasi-
leira de Higienistas Ocupacionais, realizou 
entre os dias 21 e 28 de agosto de 2013, 
em São Paulo, SP, o VII Congresso Brasileiro 
de Higiene Ocupacional e, em conjunto, o XX 
Encontro Brasileiro de Higienistas Ocupacio-
nais, com o objetivo de promover a atuali-
zação dos higienistas ocupacionais e demais 
profissionais da área de segurança e saúde.

Com o lema de estar “sempre presente” 
Marquinhos representou o SINTESP na aber-
tura do congresso e parabenizou a ABHO 
pela iniciativa. “O SINTESP tem como prin-
cípio atuar em prol das parcerias e os Higie-
nistas Ocupacionais são profissionais que 
merecem nosso respeito e admiração, pois 
agregam muito valor em prol da segurança e 
saúde do trabalho nas empresas”, declarou. 

Um ponto muito importante citado por 
Marquinhos disse respeito a questão da éti-
ca dos profissionais prevencionistas. “For-

talecer o trabalho desses companheiros 
só ajuda a somar nas ações que a nossa 
categoria, representada pelos Técnicos de 
Segurança do Trabalho, desenvolve nos am-
bientes de trabalho para incentivar as prá-
ticas prevencionistas, pois temos que exigir 
mais qualidade, temos que ser referências 
e buscar sempre melhores condições de 
trabalho para nós mesmos e, com vista a 
consolidar este objetivo, estão inclusos to-
dos os profissionais que atuam no setor de 
Segurança e Saúde do Trabalho, como é o 
caso dos Higienistas Ocupacionais. Por isso, 
este evento da ABHO, certamente, contri-
buirá com muitas informações importantes 

para ajudar nossos profissionais a desen-
volverem suas atividades com mais qualida-
de”, declarou.

O evento contou com a participação de au-
toridades nacionais na área de SST e apre-
sentou palestras sobre os seguintes temas: 
Responsabilidade social e ética na prática 
das atividades dos profissionais de Higiene 
Ocupacional; Gestão de riscos ambientais; 
Controle dos riscos ambientais; Práticas 
bem-sucedidas em prevenção; Usos de no-
vas tecnologias de avaliação; Informática 
aplicada à Saúde Ocupacional; e Estudos de 
casos.  

SINTESP marcou presença no evento da abho

Marquinhos salientou a importância da ética 
dos profissionais que atuam na área de SST para 
o fortalecimento das práticas prevencionistas
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O lema “Segu-
rança e Saúde 
no Trabalho 

com Ética e Entusias-
mo!” é parte da vida 
de Mário Márcio dos 
Santos, diretor presiden-
te do GSO - Grupo de 
Saúde Ocupacional da 
Agroindustria Sucroe-
nergética, que foi eleito 
por Reconhecimento Profis-
sional, no segmento “Segu-
rança do Trabalho”, pela Re-
vista AGRO S.A. durante evento 
realizado no dia 20 de julho de 
2013, na Churrascaria Recanto 
Gaúcho,em Guaíra, SP, acompa-
nhado de um jantar de gala. 

“No mesmo dia da premiação 

fui capa da Revista AGRO S.A. 
e fiquei muitíssimo feliz pe-
los reconhecimentos. Por isso, 
gostaria de expressar meus 
agradecimentos a toda equipe 
GSO. Vocês fazem parte deste 
Reconhecimento Profissional!”, 
declarou Mário.  

Presidente do gSo foi 
reconhecido por sua atuação em 
prol da Segurança do Trabalho

Mário durante a solenidade de 
premiação da Revista AGRO S.A.

D 
epois do sucesso que foi a primeira edição, vem aí o II 
Fórum Nacional sobre Riscos de Explosões. Palestrantes de 
destaque no mercado voltam a abordar assuntos e novida-

des que vêm revolucionando o setor. É a oportunidade do profis-
sional que lida com Áreas Classificadas esclarecer todas as dúvidas 
que vêm surgindo em relação às várias novidades implementadas 
nos últimos anos, respondidas por especialistas e profissionais das 
mais importantes multinacionais que lidam com áreas que ofere-
cem Riscos de Explosão.

É essencial para profissionais de indústrias Químicas, Alimentícias, 
Farmacêuticas, Automobilísticas, Tintas, Usinas de Açúcar e Álcool, 
Bebidas, Metalúrgicas, Agronegócios, entre outros segmentos.

 Serão abordados assuntos fundamentais para profissionais de Ele-
tricidade e Instrumentação que são obrigados a conhecer o tema 
profundamente, já que a NR-10 e NR-20 exigem a sua qualificação, 
e para profissionais de Segurança aos quais recaem as responsabi-
lidades civis e criminais. 

 O Fórum será constituído por quatro palestras de 50 minutos se-
guidas por debates de 40 minutos cada, onde serão abordados 
diversos temas relacionados ao universo Ex. 

O evento conta com o apoio da ABPEx (Associação Brasileira para 
Prevenção de Explosões), Abendi (Associação Brasileira de Ensaios 
Não Destrutivos) e Revista Potência. O patrocínio fica por conta de 
importantes empresas do setor: Fratex, Proex, ESD Eletrostáticos e 
MSA. 

abPEx promove II fórum 
Nacional sobre Riscos 
de Explosões

16/10/2013 das 08:30 às 18:00
Hotel Renaissance

Alameda Santos , 2233 – Jardins 
São Paulo - SP

Investimento: R$ 380,00
Condições especiais para grupos

Informações e inscrições:  
www.forum.project-explo.com.br

vagas limitadas

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

Especializada em Medicina do Trabalho

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

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

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

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

www.drflaviocampos.com.br
flavio.de.campos@terra.com.br
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Iv Encontro Internacional de  
   bombeiros e Equipes de Resgate

A 
Seção de Segurança e Medici-
na do Trabalho da Universidade 
Federal de São Paulo - Campus 

Guarulhos e o NUPREC – Núcleo de Ações 
Voluntarias em Proteção e Defesa Civil irá 
promover o IV Encontro Internacional de 

Bombeiros e Equipes de Resgate, 
um evento destinado a todos os 
profissionais envolvidos direta ou 
indiretamente com a área e afins. 
O Encontro acontecerá no Teatro da 
UNIFESP – Campus Guarulhos, no 

dia 5 de Outu-
bro de 2013, 
sito a Estrada 
do Caminho 
Velho, 333 – 
Bairro dos Pimentas 
– Guarulhos, SP, com 
recepção e creden-
ciamento a partir das 
08:00 horas, com ex-
pressiva participação 
de organizações pú-
blicas e privadas de 
todo o Brasil. 

Entre as atividades, a 
pré-programação do 
IV Encontro Interna-
cional de Bombeiros 
e Equipes de Resgate 
está contemplando o 
Fórum “Voluntariado 
em Urgência e Emer-
gência para Copa do 
Mundo de 2014” – 
Oportunidades e Pos-
sibilidade; Abertura 
do Congresso com o 

Pro fes -
sor Aparecido da Cruz (GESEST – NU-
PREC e CFTB); Mensagem de saudação 
com o presidente da Associação Interna-
cional da Polícia; palestra “Psicologia no 
apoio aos Profissionais de Emergências”; 
palestra “O Profissional Bombeiro Civil”, 
com o professor João Alexandre Santos 
(CESDH); palestra “A formação com Exce-
lência dos Profissionais Bombeiros”; pa-
lestra “Projeto Brasil sem chamas e Bom-
beiros Voluntários”, com o engenheiro 
José Carlos Tomina (IPT e CB 24/ABNT); 
palestra “Interface Bombeiros e Defesa 
Civil (convidado da Defesa Civil Nacional) 
e entrega do Prêmio “Arte e Prevenção” 
para alunos de escolas envolvidas na per-
cepção de riscos. O encerramento contará 
com entrega de certificados e da Medalha 
Bravo Herói aos agraciados e tradicional 
bolo de confraternização.

Mais informações e inscrições no site: 
www.institutogesest.com.  

A 
Honeywell através da marca Uvex, 
líder mundial em Proteção Ocular e 
Facial, anuncia o lançamento da sua 

Nova Coleção Básica Uvex. 

A Uvex conhecida no mercado por estar sem-
pre à frente quando se fala em design e de-
senvolvimento de novas tecnologias, traz ao 
mercado opções de óculos de segurança com 
excelente qualidade óptica a preços econômi-
cos. Tradicional no segmento de óculos de pro-
teção premium, a Uvex amplia seu portifólio e 

oferece uma gama completa de soluções para 
todo tipo de necessidade. A Nova Coleção Bá-
sica Uvex disponibiliza uma alternativa para 
empresas que não abrem mão da qualidade e 
do design da Uvex, mas que precisam de um 
óculos de segurança econômico.

O portifólio da Nova Coleção Básica Uvex 
conta com óculos de segurança do tipo am-
pla visão com amplo campo visual, modelos 
esportivos com proteção lateral integrada, 
hastes flexíveis acolchoadas e modelos leves. 

 A Coleção Básica 
Uvex é uma ação 
de consolidação 
de marcas, fa-
zendo com que 
todos os produ-
tos de proteção 
ocular e facial da Honeywell no Brasil façam 
parte do portifólio da Uvex.

Saiba mais em:  
www.honeywellsafety.com/br 

honeywell lança Coleção básica uvex

CONSULTE-NOS SOBRE
NOSSOS 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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N 
os dias 5, 6 e 7 de novem-
bro de 2013 acontece a XV 
FIMAI - Feira Internacional 

de Meio Ambiente e Sustentabilida-
de, maior evento do setor, na América 
latina e que concentra, anualmente, 
centenas de expositores do Brasil e de 
vários pontos do mundo. Delegações da 

Alemanha, China, Suíça, Itália, França, Espanha, 
Argentina, entre outros, já confirmaram presença, 
bem como as principais empresas americanas do 
setor. Este ano a feira será em novo horário, das 
13h às 20h, no Expo Center Norte (Pavilhão Azul) 
e terá ainda dois eventos paralelos: o SIMAI - Se-
minário Internacional de Meio Ambiente Industrial 
e Sustentabilidade, e o Seminário de Resíduos - IX 
Recicle CEMPRE, com participação de importantes 
autoridades mundiais.

Na feira serão expostas as principais inovações em 
produtos e serviços para as muitas fases de geren-
ciamento e reciclagem de todo tipo de materiais 
com objetivo de fazer a gestão ambiental adequa-
da do Solo, da Água e do Ar, aliados também ao 

setor de Segurança e Saúde do Trabalho, o que 
torna o evento imprescindível para os profissionais 
prevencionistas.

 Julio Tocalino Neto, diretor executivo da FIMAI, 
declara que o grande diferencial do evento é que, 
ao longo desses 15 anos de realização, vem con-
templando, continuamente, uma gama diversifica-
da de ações em prol da sustentabilidade, valori-
zando-se, especialmente, como ponto de encontro 
para profissionais especializados, entre represen-
tantes técnicos, acadêmicos, políticos e institucio-
nais, que reconheceram a contribuição da feira e 
eventos paralelos para a atualização no segmento 
socioambiental em nível mundial. 

“É muito gratificante poder proporcionar essa troca 
de informações e perceber que a cada ano aumen-
ta o interesse, tanto nacional quanto internacional, 
em trazer para a FIMAI as contribuições para que 
a PNRS, por exemplo, seja uma realidade vivida 
em cada cidade. Observamos que nesses 15 anos, 
a Fimai representa um marco na questão socioam-
biental no Brasil e já faz parte da agenda am-

biental glo-
bal”, informa Tocalino Neto.

Além disso, Tocalino Neto salienta que o cresci-
mento da FIMAI também está ligado ao fato de 
que é cada vez maior a importância de tecnolo-
gias em prol do meio ambiente. “Percebemos isso 
pelo espaço que o tema ocupa na mídia, além da 
crescente exigência de profissionalização dos téc-
nicos que atuam nesta área, que está em constan-
te mudança”, explicou. “A questão da PNRS, que 
tanto estamos ressaltando nos dois últimos anos 
na feira, é um exemplo disso. Nossos seminários 
também incluem diversas palestras sobre essa 
temática e muitas empresas que têm tecnologias 
para resíduos estão presentes de forma maciça 
em várias edições. São estes instrumentos que 
permitem uma sinergia do evento muito positiva 
com relação aos expositores nacionais e interna-
cionais, congressos e rodadas de negócios”, ex-
pressou Tocalino Neto.  

Xv fImaI reúne soluções ambientais 
do mundo todo em novembro

Iv Encontro Internacional de  
   bombeiros e Equipes de Resgate
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Campanha 
associativa 2013

INDIQUE 5 (CINCO) 
SÓCIOS E GANHE UM CURSO 

NO SINTESP À SUA ESCOLHA!

Para formalizar a sua participação,  
haverá a necessidade das 

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

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

Os sócios inadimplentes 
também  poderão fazer parte 

desta promoção.

Mais informações: 

11 3362-1104 

www.sintesp.org.br 
sintesp@sintesp.org.br 
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eVenToS graTuIToS

“Eu tenho um cadastro no currículo.
com, e a empresa viu o meu currículo 
e se interessou pelo meu perfil, me 
chamaram para um processo seletivo. 
Chegando lá na recepção falei que 
iria participar do processo seletivo 
e perguntaram de qual região eu era, 
respondi que era da zona leste, mas 
me disseram que a vaga era para a 
zona oeste, então eu disse: ´por quê 
me mandaram um e-mail me pedin-
do para vir aqui hoje?´. Percebi que 
a recepcionista ficou sem graça, mas 
mesmo assim não me deu importân-
cia, apenas me pediu para deixar um 
currículo e me mandou aguardar. 

Mas, foi bom eu ter ido, porque aproveitei e 
fui ao SINTESP regularizar o meu cadastro, pois 
ainda estava como sendo de estudante.  Apro-
veitei para procurar o senhor Sebastião, e ele 
e o diretor Heitor, me receberam muito bem. 
O senhor Sebastião me levou para conhecer o 
SINTESP e me apresentou para os funcionários 
que estavam lá. O diretor Heitor, inclusive, 
me deu um cartão com o seu e-mail para eu 
mandar o meu currículo para que ele pudesse 
encaminhar para outras pessoas. Fiquei muito 
feliz, pela atenção recebida. Eu só tenho que 
agradecer por ter tido essa oportunidade. 

Que Deus continue abençoando a todos!! 
Muito obrigado, meu amigo Edurdo Neves e 
aos demais Diretores do SINTESP pela grande 
acolhida. Sai de lá satisfeito!!”
Aguinaldo Sousa dos Anjos
Técnico de Segurança do Trabalho

“Eu fiz o curso de instrutora de Trabalho em 
Altura e aqui na construtora que estou eles con-
trataram um Técnico de Segurança do Trabalho 
para dar o curso (consultor) e este mencionou 
que eu não posso, pois em Campinas tem uma 
Portaria que menciona que para ser instrutora de 
Trabalho em Altura eu tenho que ter cinco anos 
de experiência na carteira como TST, mesmo que 
eu tenha o curso. Isso confere? A fiscalização pe-
diu um curso NR 18 sobre serra manual elétrica, 
eu posso ministra esse curso de quatro horas, ou 
somente engenheiro mecânico ou elétrico?”
Iara Maria Stefanini

Resp.: Desconhecemos Portarias Regionais, em 
se tratando de NR-35. Quem baixa portarias é o 
Ministério do Trabalho e não há nenhuma portaria 
com a informação que este Técnico de Segurança 
do Trabalho lhe concedeu. O que consta no item 3, 
da NR-35, é que o instrutor deve possuir compro-
vada proficiência no assunto, ou seja, como consta 
no MANUAL DE AUXÍLIO NA INTERPRETAÇÃO E 

APLICAÇÃO DA NORMA REGULAMENTADORA n.º 
35 - TRABALHOS EM ALTURA NR-35 COMENTADA: 
“A comprovada proficiência no assunto não signifi-
ca formação em curso específico, mas habilidades, 
experiência e conhecimentos capazes de ministrar 
os ensinamentos referentes aos tópicos abordados 
nos treinamentos, porém o treinamento deve estar 
sob a responsabilidade de profissional qualificado 
em segurança no trabalho.”
Não cita nenhum tempo de experiência, pois um TST 
com um ano de formação pode ter mais proficiên-
cia que um com 20 anos. Sempre que lhe for dito 
sobre alguma legislação, peça a citação e leia, para 
comprovar o que foi informado, um profissional não 
pode se guiar apenas por ouvir falar.
Como para qualquer máquina ou equipamento o 
treinamento para operação deve ser ministrado por 
quem tenha proficiência, o que geralmente é melhor 
feito pela fabricante ou um operador experiente. 
Sendo assim, nem o TST nem os engenheiros estão 
impedidos. Mas, o profissional de segurança do tra-
balho, não tem como atribuição ministrar cursos de 
operação, pois seria desvio de função. O que cabe a 
este profissional é ministrar cursos ou treinamentos, 
quanto a segurança na operação destes equipamen-
tos. Esperamos ter contribuído para esclarecer.

Rene Alves Cavalcanti - Diretor de Desenvolvimen-
to Profissional SINTESP

Curso Supervisor de Segurança em 
espaços Confinados nr33
investimento: Sócio em dia R$ 500,00 – 
Demais R$ 1000,00
público-alvo: Téc. Seg. Trabalho e Demais 
Interessados
Data: 23/09 a  27/09/2013 – 09h00 as 18h00 
(40 horas)

Curso de Psicologia aplicada em 
Segurança e Saúde do Trabalho
investimento: Sócio em dia R$ 160,00 – 
Demais R$ 320,00
público-alvo: Téc. Seg. Trabalho e Demais 
Interessados
Data: 21/10 e 29/10/2013 – 09h00 as 17h30 
(15 horas)

 Curso de PPra com Ênfase em PPP
investimento: Sócio em dia R$ 160,00 – 

Demais R$ 320,00
público-alvo: Téc. Seg. Trabalho e Demais 
Interessados
Data: 30/09 a 04/10/2013 – 19h00 as 22h00 
(15 horas)

 Curso gestão de nr 35
investimento: Sócio em dia R$ 160,00 – 
Demais R$ 320,00
público-alvo: Téc. Seg. Trabalho e Demais 
Interessados
Data: 07/11 a  11/10/2013 – 19h00 as 
22h00 (15 horas)

cursos: sujeitos à alterações.
inscrição:  
treinamento@sintesp.org.br
Fone: 11 3362-1104 r. 38

eventos gratuitos - Palestras Técnicas

Segurança com Solda e Quente - dia 26 Setembro - SINTESP – 14h30 AS 16h30

Tema a definir - dia 24 de setembro - SINTESP – 14h30 AS 16h30

eventos: sujeitos à alterações.
inscrição: eventos@sintesp.org.br   -   Fone: 11 3362-1104 r. 38





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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