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O papel da Higiene Ocupacional
na Segurança e Saúde do Trabalho

A

ação associada com as atividades de Higienista Ocupacional
complementa a profissão de
Técnico de Segurança do Trabalho e é absolutamente relevante para um adequado levantamento dos
riscos, análises qualitativas e quantitativas
pertinentes, tendo como resultados uma visão clara para que decisões adequadas sejam
tomadas quanto ao monitoramento do trabalhador. Em termos mais diretos, o Higienista
Ocupacional é uma especialização do Técnico
de Segurança do Trabalho e, como tal,...
confira na p. 6
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Juntos somos fortes e
			unidos seremos imbatíveis

Marcos Antonio de
Almeida Ribeiro
Presidente do SINTESP

C

aros amigos Técnicos de Segurança
do Trabalho, termina mais um ano
e inicia outro. E agora uma grande
expectativa paira sobre a nossa categoria e
temos a certeza de que as coisas não serão
tão fáceis, como já havíamos previsto anteriormente.
Sabedores que somos que uma categoria
profissional somente terá o respeito da sociedade e dos demais trabalhadores, quando
caminhar coesa e unida, difundindo no meio
social trabalhos que agreguem melhorias
tanto para a categoria como para a sociedade de um modo geral.

ATENÇÃO!!!
Ressaltamos que toda
parceria e apoio do SINTESP
a cursos, palestras e eventos
pagos devem oferecer, aos
associados SINTESP, um
desconto mínimo de 20%
(vinte por cento).
Em casos de dúvida, entre em
contato por meio dos e-mails:
treinamento@sintesp.org.br,
com Celeste Santos
ou
porfírio@sintesp.org.br,
com Luiz de Brito Porfírio
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suplantar esta crise econômica, política e social tão prolongada devido aos desmandos
da classe política, afetando drasticamente
toda a população brasileira.
Temos recebido inúmeras solicitações de
nossos representados, solicitando indicações
de vagas de emprego, contudo, por sermos
uma categoria (um sindicato) combativo nas
questões de direitos de nossos representados, uma grande parte das empresas não
envia, de forma voluntária, as vagas de profissionais Técnicos que estejam em aberto.

Em sendo assim, devido às inúmeras demissões ocorridas no ano passado e também no
inicio deste ano, causando uma grande crise
social com a imensa massa de desempregados, seja da nossa categoria profissional ou
das demais, chegamos a conclusão de que,
mais uma vez ainda não atingimos o ponto
primordial, o ponto ideal no qual a nossa categoria pudesse se manifestar de modo salutar e coesa. Como sempre, temos enfatizado
que somente unidos teríamos a condição de

Portanto, buscando a união da categoria,
bem como sermos solidários com os demais
TSTs, solicitamos aos colegas que se encontram na ativa (empregados) que ao saberem
da existência de vagas disponíveis, nos contate dando notícia da vaga, bem como comunicar ao RH, que existe um banco de vagas
de emprego no portal da nossa entidade na
internet, com diversos currículos de Técnicos em Segurança no Trabalho e Estagiários
disponíveis para análises aguardando que
acessem e, os mesmos, possam participar do
recrutamento e seleção das empresas.
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Regional SINTESP
em ação
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Regional Campinas participa de
				 atividades em prol da SST

U

ma agenda intensa
de atividades marcou o final de 2016
para a Regional do SINTESP Campinas. De 24 a 28 de outubro participaram da Sipat - Semana Interna de
Prevenção de Acidentes do Trabalho,
da instituição de ensino Ceprocamp
- Centro Profissionalizante de Campinas, com palestras do presidente
do SINTESP, Marcos Antonio Ribeiro, o Marquinhos; e Luiz Corrêa, vice-presidente da Regional Campinas.
Segundo Corrêa, foi importante o SINTESP participar desta iniciativa do Ceprocamp porque a
Regional de Campinas atende todas as escolas
da região no que se refere ao tema Segurança
e Saúde do Trabalho. “Sempre que nos chamam para essas atividades vamos representar
o SINTESP para falar do nosso trabalho em prol
da qualidade de vida nos ambientes de trabalho, por isso, é importante as escolas abrirem
espaço para o sindicato, assim como é o caso
das empresas também. Nesses eventos temos
a oportunidade contribuir com o nosso conhecimento e experiência”, salienta.
Em relação à participação do TST, Correa comenta que esses encontros são importantes
para colocá-lo em contato com os alunos, que
estão aprendendo a montar uma Sipat e/ou
desenvolver outras atividades ligadas à SST e
podem tirar dúvidas com os palestrantes. “As
Sipats, por exemplo, abordam assuntos muito
diversos e proporcionam ao aluno vivenciar
momentos de ações práticas e didáticas. Com
esta iniciativa nas escolas, o aluno já sai com
uma bagagem mais ampla e preparado para
exercitá-la no ambiente de trabalho”, observa.
Corrêa explicou que nesta oportunidade o presidente Marquinhos falou para uma clientela
muito diversificada, que além de TSTs, tinha
alunos de Enfermagem, de RH, entre outros
cursos, por isso ele abordou a questão da SST
de forma genérica, apontando a importância
da prevenção nos ambientes de trabalho. “No
meu caso, falei sobre três temas: a Fundacentro;
o CPR da indústria da Construção Civil e sobre
a nossa Regional, apresentando o seu papel e a
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Os eventos e palestras
técnicas, apoiados pelo
SINTESP, visaram atender os
alunos e profissionais de SST
de Campinas e Região

importância para os profissionais da região”, contou.
No dia 5 de novembro, foi
desenvolvido um Sábado
de Capacitação, no Hotel
L´Hirondelli, sobre “Gestão em PCMAT”, proferida pelo eng. João Batista, da empresa Apoio.
O evento contou com a presença de 25 participantes. Corrêa destaca que existe demanda
para este assunto na região de Campinas, bem
como este é um tema que atende uma necessidade do profissional TST porque ele precisa aprender a fazer a gestão do PCMAT para
acompanhar cada etapa de uma obra, desde a
fundação até o acabamento, com conhecimento técnico sobre toda a documentação específica para este tipo de atividade e suas exigências
inerentes à SST.
Também no Hotel L´Hirondelli, foi realizado, no
dia 10 de dezembro, outro Sábado de Capacitação com a apresentação de uma palestra
sobre “e-Social”, ministrada pelo Dr. Carlos
Lollo, advogado e administrador de empresa;
e Dra. Michelle Torre, Técnica de Segurança do
Trabalho e advogada; ambos da Animaseg Associação Nacional da Indústria de Material
de Segurança e Proteção ao Trabalho. O conteúdo programático abordou a Responsabilidade Civil e Criminal (com foco em chefias e
responsáveis); e o “e-Social como Uma Nova
Oportunidade no Mercado de Trabalho” para
os Técnicos de Segurança do Trabalho, especialmente para os que atuam em pequenas e
micro empresas.
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Corrêa informou que o objetivo deste evento foi oferecer ao TST informações
sobre o e-Social visando expandir seu campo de
trabalho. “Gostaríamos de incentivar a oferta de
emprego para os técnicos atuarem mais diretamente com o e-Social. Portanto, vamos ensinar
ele ‘a pescar’, orientando como montar uma
empresa, como dar assessoria e como utilizar
o e-Social, pois existe potencial para abrir um
campo de trabalho para centenas de técnicos de
segurança que podem atuar como consultores
nesta área, especificamente”, comentou. Para
Corrêa, há um terreno favorável de trabalho e a
Regional Campinas vai atuar para realizar mais
eventos sobre o tema ao longo de 2017.
Outros eventos que contaram com a participação da Regional Campinas foi o “Seminário de
Gestão e Segurança do Trabalho”, organizado
pelo Programa de Saúde do Trabalhador/VISA,
de Limeira, dia 25/11, que serviu também para
homenagear o Dia do Técnico de Segurança
do Trabalho, comemorado todo dia 27/11.
“Ficamos muito honrados com esse convite,
o qual foi mais uma oportunidade de mostrar a importância do trabalho do SINTESP e
de compartilhar nosso conhecimento e experiência com os profissionais prevencionistas”,
concluiu Luiz Corrêa.
P
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Vale do Paraíba sedia curso sobre Escoramento de Valas

A

Regional Vale do Paraíba do SINTESP, sob a coordenação do vice-presidente Jacy Pitta, realizou no
dia 26 de novembro passado, o curso “Escoramento de Vala” com o objetivo de orientar
quanto aos procedimentos e especificidades
para atender aos vários acidentes com soterramento de pessoas e também mostrar
a importância da prevenção para evitar que
esses acidentes ocorram. O curso contou
com seis participantes, que receberam as
instruções do especialista no assunto, José
Maurício de Oliveira, que é Técnico de Segurança do Trabalho e atua na Sabesp de São
José dos Campos.
Pitta explicou que o tema é importante para
o Técnico de Segurança do Trabalho, uma
vez que o prepara para agir em tipos de
ocorrências como esta, mas também tem o
objetivo de mostrar a importância da prevenção. “Nosso objetivo foi alertar pessoas
especializadas em Segurança do Trabalho
dos riscos que estamos expostos em situações de desmoronamento e ocorrência de
soterramentos. Portanto, é fundamental que

o SINTESP promova iniciativas
como essa para
os profissionais
da região, devido ao grande
risco desses acidentes acontecerem e a pouca
divulgação dos
órgãos competentes”, declarou.
Segundo Pitta, o
curso foi bastante elogiado, pois
os participantes
desconheciam
os métodos para
evitar esse tipo
de acidente e,
devido ao sucesso alcançado nesta edição,
ele afirmou que a Regional Vale do Paraíba
pretende realizar novos cursos com esse
tema ao longo de 2017.

Workfire

O curso é válido para
preparar o TST para agir em
ocorrências, mas também para
orientar sobre a importância
da prevenção

Especial

Jornal do SINTESP - Ano 2017 - Nº 289

O papel da Higiene Ocupacional
na Segurança e Saúde do Trabalho
A sinergia entre as atividades do Higienista Ocupacional e do Técnico
de Segurança do Trabalho agrega valor em todos os ambientes de
trabalho, uma vez que são interdependentes e desassociáveis e
visando um mesmo objetivo: a saúde do trabalhador.

A

ação associada com as atividades de Higienista Ocupacional complementa a profissão
de Técnico de Segurança do
Trabalho e é absolutamente
relevante para um adequado levantamento
dos riscos, análises qualitativas e quantitativas pertinentes, tendo como resultados uma
visão clara para que decisões adequadas sejam tomadas quanto ao monitoramento do
trabalhador. Em termos mais diretos, o Higienista Ocupacional é uma especialização do
Técnico de Segurança do Trabalho e, como
tal, o técnico em Higiene Ocupacional, o engenheiro ou outro profissional especializado
em Higiene Ocupacional tem que trabalhar
bem integrado com o Técnico de Segurança
do Trabalho, pois esse, via de regra, conhece
muito bem as operações e atividades do trabalhador exposto aos agentes ambientais.
A Higiene Ocupacional é vista como um diferencial profissional ao TST. As atividades
inerentes ao Higienista Ocupacional são todas aquelas relacionadas com o processo de
identificação, avaliação e controle de riscos
ambientais. Inclui-se nesse trabalho, antecipação de riscos oriundos de novos processos,
ou ainda alterações em processos existentes,
com introdução de novas matérias-primas,
ou alterações nos parâmetros de produção.
Há também o Técnico em Higiene Ocupacional. Segundo Osny Ferreira, presidente da
ABHO – Associação Brasileira dos Higienistas Ocupacionais, as diferenças entre o Higienista Ocupacional e o Técnico em Higiene
Ocupacional em processo de certificação é
feita com base na formação escolar. “O Higienista Ocupacional certificado tem que ter
formação acadêmica nas áreas de Ciências
Exatas ou Biológicas e, já, o técnico certifi-
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cado pode comprovar apenas a formação no
nível médio”, informa.
Osny conta que a Higiene Ocupacional, tal
como a preocupação com a saúde do trabalhador iniciou-se com Bernardino Ramazzini,
no século XVII. “Em 1.700, quando Ramazzini publicou o livro ‘As doenças dos trabalhadores’, ali estavam também os conceitos
de Higiene, uma vez que ele relacionava essas doenças com as atividades de trabalho.
O conceito moderno de Higiene Ocupacional
é a ciência e arte do processo de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle de
agentes ambientais presentes nos ambientes de trabalho”, informa. Osny destaca que
esse conceito iniciou-se em 1910, nos Estados Unidos, com outra médica, a Doutora
Alice Hamilton, que teve um papel importante nas investigações médicas relacionadas a
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certas ocupações naquele país. “Na época
ela disse estar iniciando um novo e inexplorado campo da medicina norte-americana, o
campo das doenças industriais”, ressalta.
A história da Higiene do Trabalho no Brasil
se mistura com a história da Medicina do
Trabalho. Osny conta que no livro “Introdução à Higiene Ocupacional” publicado pela
Fundacentro, há citações de estudos realizados no final do século XIX. “Sem dúvida, a
criação da Fundacentro, em 1966, e início
das atividades da Divisão de Higiene do Trabalho nos anos 70 são marcos importantes
no desenvolvimento dessa Ciência no Brasil”, observa.
Para o especialista Fábio Dias, Higienista
Ocupacional e Técnico de Segurança do Trabalho, o Higienista Ocupacional é um profisP
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sional fundamental na gestão do risco e da Capacitação técnica
Sobre a regulamentação da profissão, Osny
saúde dos trabalhadores. “Diferente do que Segundo Osny, durante a formação de téc- comenta que há três anos a ABHO consemuitos pensam, um bom higienista não é nicos, engenheiros, enfermeiros e médicos guiu incluir o Higienista e o Técnico Higienisum simples coletor de amostras para análise do trabalho há uma grande carga horária ta no CBO (Código Brasileiro de Ocupações),
laboratorial, isso compreende uma de suas dedicada à Higiene Ocupacional, porém, porém não há uma formação específica em
atribuições, nas quais, desHigiene
Ocupacional
taca-se também a de anáreconhecida pelo Minislise qualitativa de agentes
tério da Educação. “Exisquímicos, físicos e biolótem alguns bons cursos
gicos. Sendo assim, boas
de aperfeiçoamento em
amostragens dependem de
tópicos de Higiene Ocuuma capacidade de análipacional, ou mesmo, no
se ampla e minuciosa dos
conjunto de todas as discenários de exposição aos
ciplinas, que são ofereciquais são submetidos os
das por universidades,
trabalhadores. Esse profise outras instituições de
sional faz uma ponte entre
ensino. A ABHO, tradicioanálises qualitativas, quannalmente, oferece cursos
Osny Ferreira: “A
Fabio Dias: “As
Jorge Chahoud: “Os
titativas, metodológicas,
de aperfeiçoamento duHigiene Ocupacional
atividades do
Riscos Emergentes estão
aspectos legais e parâmerante
o congresso realié imprescindível para
HO e do TST se
por perto e tanto o
tros regulatórios nacionais
zado
no
mês de Agosto
evitar doenças que
complementam e todos
Higienista Ocupacional
tenham relação com o
ganham, inclusive, o
quanto o TST devem
e internacionais, quando
de cada ano. Além disso,
trabalho”
prevencionismo”
estar antenados”
necessário”, explica.
desde o ano passado,
estamos oferecendo os
Outro Higienista Ocupacional, Jorge Cha- muitas vezes, essa capacitação não é sufi- mesmos cursos em outros períodos, na sede
houd, diretor da Laboral Saúde e Segurança ciente, ou esse tempo é mal utilizado. Ou- da Associação”, comunica.
do Trabalho, informa que as atividades ine- tro problema encontrado é a falta de literentes a este profissional, envolvem as se- ratura de qualidade para formação desses
profissionais. “Esses foram alguns dos obguintes etapas:
jetivos de criarmos a ABHO, em 1994, e o
processo de certificação no ano de 2001”,
Teórica
apontou.
Relaciona a exposição de trabaINDIQUE CINCO TÉCNICOS DE
lhadores aos agentes ambientais,
SEGURANÇA DO TRABALHO
Em termos de capacitação especializada,
com o objetivo de analisar as relaPARA ASSOCIADOS E GANHE
Chahoud comenta que no Brasil são poucos
UM CURSO NO SINTESP DE 15
ções dose-resposta e estabelecer
os cursos voltados para a especialização de
HORAS À SUA ESCOLHA!
níveis máximos de exposição.
Higienistas Ocupacionais de nível superior
Para que o profissional tenha direito
e nível técnico. Conforme ele, o Curso de
Campo
ao curso, os cinco indicados, além
Especialização em Higiene Ocupacional
Ter um procedimento padronizado
de serem Técnicos de Segurança
possui uma carga horária aproximada de
a ser seguido para o manuseio
do
Trabalho formados, deverão, em
500 horas, para profissionais com formade equipamentos e para a coleta
até
três meses da indicação, ter sua
de amostras em postos ou áreas
ção em Engenharia, Medicina, Física, Biocondição
de associados efetivada
de trabalho de acordo com o
logia, Química e demais profissionais das
através
de
cadastro, envio de toda
planejamento e estratégia de
áreas de Ciências Exatas e da Saúde. “São
documentação solicitada e efetuar o
amostragem.
objetivos específicos do curso conhecer os
pagamento da anuidade.
riscos ambientais existentes nos processos
Analítica
e atividades das diversas funções nos amRelacionada ao trabalho de análibientes de trabalho em face ao histórico
ses laboratoriais.
de doenças advindas do trabalho. Deve-se
desenvolver habilidades e competências
Operacional
Mais informações:
para atuação nas diversas funções interdisRelacionada com a seleção,
ciplinares, coordenando ações corretivas,
11 3362-1104
implementação e a manutenção,
projetos e investimentos na prevenção de
seja por meio de tecnologia de
www.sintesp.org.br
riscos ambientais, aferindo e monitorando
proteção, seja por EPC ou EPI.
os agentes físicos, químicos e biológicos”,
sintesp@sintesp.org.br
completa.

Campanha
Associativa 2017

Participe!!!
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Atualmente, Osny conta que a ABHO tem em
seu cadastro mais de 1.000 profissionais que
já se inscreveram e participaram de alguns de
seus eventos. Deste total, cerca de 150 passaram pelo processo de certificação. O profissional tem campo para atuar no Brasil, uma
vez que as atividades relacionadas à Higiene
ocupacional estão entre aquelas requeridas
pelas Normas Regulamentadoras e requisitos
legais do INSS, entre outros órgãos governamentais. “A correta identificação, avaliação e
controle de riscos ambientais ajudam na preservação da saúde e integridade física dos
trabalhadores. Algumas empresas mantêm
entre os funcionários do SESMT, profissionais
com dedicação exclusiva em Higiene Ocupacional. Empresas prestadoras de serviços
nessa área também mantém profissionais
capacitados”, salienta Osny.
Normas

As principais referências normativas para o
desenvolvimento da Higiene Ocupacional,
em nível nacional, são a NR 9, que é a norma
que trata desse assunto nas Normas Regulamentadoras; e a NR 15, que traz o conceito
de Limite de Tolerância e possui vários anexos
utilizados pelo Higienista para avaliação de
condições insalubres ou de risco. “Outras normas regulamentadoras e requisitos do INSS
para caracterização da aposentadoria especial também tem uma relação íntima com o
trabalho dos higienistas”, registra Osny.

efetividade de um sistema de exaustão localizada; sem monitoramento, um médico do
Trabalho terá dificuldade de estabelecer um
nexo causal sem evidências consistentes de
exposição quando um trabalhador apresenta
um problema respiratório; os engenheiros do
trabalho terão dificuldades em implementar
medidas de Engenharia sem parâmetros
quantitativos que justifiquem suas solicitações; os Técnicos de Segurança do Trabalho,
por sua vez, podem superdimensionar ou
subdimensionar a proteção individual dos
trabalhadores sem o auxílio da Higiene Ocupacional”, avalia.

Para fins de prevenção e proteção nos ambientes de trabalho, Osny enfatiza que a
Higiene Ocupacional está mais relacionada
com as doenças ocupacionais, que propriamente aos acidentes no trabalho. Nesse Complemento em prol da prevenção
campo, ela é imprescindível para prevenir O trabalho do Higienista Ocupacional não
doenças que tenham relação com o trabalho. afeta o do TST, pois uma atividade faz parte
da outra; elas se complementam e, quando
Neste âmbito, o especialista Fábio Dias realizadas em conjunto, na opinião de Fabio
exemplifica que existem substâncias classi- possibilita a ambas as partes um crescimenficadas como carcinogênicas, teratogênicas, to profissional muito saudável, por meio do
nefrotóxicas, neurotóxicas, asfixiantes, com qual todos ganham, inclusive, o “prevencioefeito narcótico, etc. que possuem parâme- nismo” no Brasil.
tros de controle de exposição, como Limites de Tolerância (LT), Limites de Exposição Atualmente, diante da evolução do setor de
Ocupacional (LEO), Valor Teto (VT), Valor Segurança e Saúde do Trabalho, o status desse
Máximo de Exposição Diária (VMED), entre profissional, na opinião de Osny, está muito lioutros, que precisam de reconhecimento de gado ao processo de certificação, que permitiu
sua existência nos ambientes e monitora- distinguir aqueles profissionais que, por capamento. “Quando isso não ocorre, o trabalho citação e experiência podem realizar um trabade prevenção fica prejudicado. Pensemos lho mais bem feito na área de reconhecimento,
assim: uma empresa não consegue saber a avaliação e controle de riscos ocupacionais.
8
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Outro ponto importante é que nas opiniões
de Osny, Fabio e Chahoud, um higienista
pode ser um TST e vice-versa, pois o técnico
já possui formação básica na área de Higiene
do Trabalho. “A especialização pode melhorar seu desempenho nessa área”, diz Osny.
Fabio também reforça que é possível que no
futuro existam cursos pós-técnicos em Higiene
Ocupacional que deem um corpo maior e de
maneira mais dinâmica aos Técnicos em Segurança do Trabalho que ainda não buscaram um
aprofundamento nesta área ou não tiveram
oportunidade de vivências técnicas em Higiene
Ocupacional em suas carreiras. “Conheço Técnicos de Segurança do Trabalho que praticam a
higiene com maestria, mas, após muito esforço,
estudo e formações complementares”, pontua.
Além disso, eles apontam que ser Higienista Ocupacional é, sobretudo, um diferencial
para o TST. Osny destaca que o técnico com
especialização em Higiene do Trabalho tem
e terá cada vez mais oportunidades. E Fabio observa que este profissional destoará
daquele que possui apenas características
ligadas a gestão de SST. “Sempre busquei
uma formação ampla e completa na área de
segurança e saúde, porém a história profissional de cada TST deve ser respeitada. Nós
vivemos cenários de integração de saberes
e de competências que precisam ir além da
certificação, suprindo lacunas exponenciais
na área de Higiene Ocupacional”, indica.
P
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mente, os fabricantes de equipamentos possuem capacitações periódicas para divulgação
de produtos e existe uma tendência de melhoria das suas funcionalidades juntamente com
simplificação de interface com o usuário”, comenta. Desta forma, Fabio diz que as empresas
de tecnologia que se voltam para área de Segurança e Saúde no Trabalho já perceberam que
a otimização dos processos de monitoramento
são necessárias. “Outra questão importante é
deixar claro que o avanço tecnológico não irá
extinguir ou reduzir a atuação dos profissionais,
porque equipamentos não substituirão o senso
crítico e a vivência dos higienistas que atuam
no mercado”, esclarece.

Riscos biológicos e
biotecnologias
Por exemplo, agricultores com o
uso de organismos geneticamente
modificados.
Riscos químicos
Várias descobertas em estudo
revelam que alguns produtos
têm efeitos maiores que o que
se imaginava, dentre eles estão:
alergênicos, no efeito reprodutivo,
mutagênicos, sensibilizantes, cancerígenos. “No Brasil a NR 26: Sinalização de Segurança tem como
requisitos que os trabalhadores
sejam treinados em Rotulagem e
FISPQ – Ficha de Informação de
Segurança de Produtos Químicos,
inclusive emergências. Outros
exemplos são as Nanotecnologias
e os nano materiais manufaturados”, explica Chahoud.
Evolução digital

Desafios como acompanhar os avanços tecnológicos e uso cada vez maior da informática também estão na pauta desses profissionais. Na visão de Osny, a informática pode
facilitar os processos de trabalho, com introdução de sistemas que facilitam registros
de informações, criação de banco de dados
e tomadas de decisão. “Entretanto, não dispensam o trabalho do higienista ou técnico
de segurança na avaliação de riscos e tomada de decisão para prevenção de situações
de riscos que possam levar a uma doença
ocupacional”, frisa.
Chahoud, por sua vez, cita que ao longo
das últimas décadas tiveram lugar progressos tecnológicos importantes nos locais
de trabalho; progressos que, associados a
uma rápida globalização, transformaram
as condições de trabalho de muitas pessoas no mundo inteiro. Assim esses novos
paradigmas refletem na organização do
trabalho, repercutindo na SST, criando fatores de risco, que em sua maioria não estão
sendo monitorados em grande parte das
empresas brasileiras, e por consequência,
não tem defesas construídas para minimizar seus impactos.
Com base nesse cenário, Chahoud aponta
que nas novas condições de trabalho alguns
destes riscos são:
S

Para os profissionais, Chahoud alerta que os
Riscos Emergentes estão por perto e recomenda que todos estejam antenados. “Conheça sua
realidade e comece a produzir defesas confiáveis
e parta do princípio que
eles precisam ser ‘domados’, cultive novas
formas de prevenção,
participe de fóruns, de
cursos, vá à Seminários,
Encontros, Congressos,
Jornadas, e compartilhe conhecimentos na
Internet, principalmente aqueles que tenham
origem acadêmica. Veja
o que já deu certo e
mantenha, criando de
tempos em tempos os
ajustes necessários”,
orienta o especialista.

Diante da sinergia entre os Higienistas Ocupacionais e os TSTs, uma parceria entre a ABHO
e o SINTESP sinaliza o aumento da promoção
das boas práticas prevencionistas. Osny informa
que os dirigentes das entidades têm conversado sobre algumas possibilidades. “Uma delas
seria a criação de um currículo base em Higiene
do Trabalho bem detalhado para ser utilizado
em escolas de formação de técnicos. Outra possibilidade seria a criação de cursos de extensão
ou aperfeiçoamento próprio para a capacitação
de técnicos nessa área”, finaliza.

Além disso, Fabio Dias
evidencia que para
as novas gerações,
os chamados “nativos digitais”, o futuro
também representará
novos desafios, novas
demandas. “Cabe aos
profissionais ficarem
antenados, pois atualI
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Modernização precária

E

m termos de relações
trabalhistas e sociais,
a previsão do tempo
é de muitas chuvas e trovoadas para o próximo período e é claro que isso
preocupa a todos. Em nome de uma suposta
modernização, podemos ser forçados a algumas coisas que, embora pareçam ser atuais
e necessárias, não serão adequadas em uma
sociedade que não é tão moderna em termos de proteção social e legal. Certo de que
o novo virá, também penso que algumas velhas posturas precisam ‘bater em retirada´.
Uma coisa é consenso: o Brasil precisa de
mudanças. Também é do conhecimento de
todos que essas transformações sempre atingem as mesmas pessoas – situação essa que
não pode continuar. Acho péssima a postura de algumas entidades que me lembram
àqueles lutadores de boxe
que só se defendem,
não tem propostas e
voz, simplesmente
são contra tudo
e todos, quando
poderiam criar
novas formas de
fazer e ser.
DISPARIDADES

Ouço sempre com
muito cuidado as
coisas que são faladas
sobre a legislação trabalhista e previdenciária. Elas são
complexas e delicadas em muitos aspectos em outros surpreendem pela simplicidade que
incomoda - coisa de matemática de microempresa. Mas quase sempre os posicionamentos
são adornados por estudos e justificativas
que fazem um simples mortal como eu ter
medo de abrir a boca. E, talvez, isso multiplicado para tantos outros, nos faça supor que
só existe uma solução, quando, na verdade,
nossos olhos e ouvidos dizem que não.
Sei bem que o Brasil das cartilhas e dos comerciais de TV ainda é algo bem distante e,
10

S

mesmo com a ampla legislação que temos
e apesar de alguns se valerem dela de forma desonesta, temos grande dificuldade em
equilibrar a relação de trabalho. Por isso, não
adianta imaginar que vai ser diferente apenas
por decreto, sem que exista um grande pacto
nacional capaz de fazer frente a uma série de
barbaridades que existem por aí. Temos que
lembrar que o mesmo Brasil que quer mudar
as leis do trabalho é ainda o Brasil com trabalho escravo impune a 100km dos grandes
centros, com uma quantidade imensa de direitos básicos sendo descumpridos. Se a ideia
pode parecer boa para os mais animados, a
realidade não é para os realistas.

que devem ser
aprimoradas tanto em estrutura
para sua realização quanto na
agilização dos
processos, de tal
forma que seja
Cosmo Palasio
possível que elas
de Moraes Jr.
tenham efeito
Técnico de Segurança do
Trabalho e Coordenador
rápido não apedo e-group SESMT
nas em termos
cpsol@uol.com.br
financeiros, mas
www.cpsol.com.br
também educativos. Um passo
adiante é a questão das responsabilidades
Com certeza, há muito a ser feito em termos penais, pois, embora muito se fale, é precide SST, como, por exemplo, estender aos so passar da teoria para a prática. Precisafuncionários públicos o direito às normas de mos tirar as mortes no trabalho do campo
Segurança e Saúde no Trabalho. Inexplica- dos assuntos tratados como ‘corriqueiros’,
velmente e totalmente sem qualquer razão, levando-os para a clareza de que
tratamos seres humanos que trabalham de parte desses acidentes são
forma distinta em termos de direitos e cuida- claramente fruto da indos sem as condições mínimas de Segurança consequência com
do Trabalho, isso em todos os níveis de Go- que se tratam viverno. A quantidade de funcionários públicos das em muitos
afastados do trabalho em razão de proble- locais de trabamas oriundos das suas atividades é gritante; lho. Já que vaas questões de saúde mental são alarmantes mos mexer nas
leis, porque não
e tudo isso fica embaixo do tapete.
aprimorá-las na
Se, de fato, deseja-se fazer algo sério e na direção de tordireção de resultados, se faz necessário mu- nar mais objetiva
danças na legislação quanto a esse assunto. tal questão?
Quase nessa mesma linha, há necessidade
de avançar nas questões de SST nas atividades que são contratadas pelos órgãos governamentais - responsáveis sim por
uma grande parcela dos acidentes e
doenças do trabalho em nosso país. O
que se faz com o dinheiro público não
pode ser a causa da desgraça da vida
daqueles que, antes de serem trabalhadores, são cidadãos.
APRIMORAMENTO

Outro ponto essencial diz respeito à
continuidade das ações regressivas,
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Todos queremos um país
mais moderno, mais competitivo e capaz de fazer frente às necessidades de
nossa gente. Mas isso, com certeza, não
ocorrerá sem que façamos algumas lições
de casa que tornem a TODOS mais responsáveis. Qualquer coisa que venha apenas na
direção dos trabalhadores será mais um paliativo na coleção dos muitos que geram a
sensação de melhoria e que nada mais são
do que a garantia de que alguns poderão
seguir fazendo o que bem querem, protegidos pela lei.
P

Ética, Cidadania
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Na busca do emprego

V

ocê sabe o que é empregabilidade? A maioria das pessoas não sabe, mesmo sendo um assunto de extrema importância para aqueles que estão em busca de uma colocação no mercado de trabalho. Empregabilidade é o conjunto de
conhecimentos, habilidades e comportamentos que quando bem
compreendidos e apresentados nos processos de seleção tornam
o profissional mais atraente para o mercado de trabalho. De uma
forma bem simples e resumida é preciso ter mais do que capital
intelectual para ser interessante – termos como capital emocional
e capital ético ganharam muita importância e, sem dúvida, são
essenciais para fazer frente aos desafios atuais que vivem as organizaçoes.

Cientes da importância do assunto e o quanto tais conhecimentos são úteis na busca por uma colocação no mercado, as diretorias de Ética, Cidadania e Trabalho e de
Desenvolvimento Profissional desenvolveram a palestra-minicurso “TÉCNICAS E PRÁTICAS PARA MELHORIA DA EMPREGABILIDADE DO PROFISSIONAL DE SST”, com duração de 4 (quatro) horas e totalmente gratuito para profissionais e alunos da área de
segurança no trabalho, a qual será realizada no dia 23 de março de 2017, das 13:30
as 17:30, na sede do SINTESP. “Durante essas 4 horas abordaremos assuntos como a
identificação das habilidades e competências, como elaborar um curriculum vitae adequado, como se preparar para uma entrevista e estratégias para procurar emprego”,
explica Cosmo Palasio, diretor de Etica , Cidadania e Trabalho e expositor da palestra.
As inscrições devem ser feitas no site do SINTESP - http://www.sintesp.org.br/
cursos/palestra-gratuita

Desenvolvimento
profissional
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Palestra da Instrutherm orientou
sobre uso de aparelhos para avaliação ambiental

C

om o título de “Introdução aos Instrumentos de Medição
e a atividade dos Técnicos
de Segurança do Trabalho”,
a palestra promovida pela
Instrutherm Instrumentos
de Medição Ltda. levou
orientações para 80 técnicos, no auditório do Sintec-SP – Sindicato dos
Técnicos Industriais do Estado de São Paulo,
entidade parceira do SINTESP. O treinamento aconteceu na tarde de 8 de dezembro de
2016, ministrado por José Henrique dos Santos, formado em Eletroeletrônica pelo Senai e
especializado em Segurança do Trabalho.

O presidente do SINTESP, Marcos Antonio Ribeiro, o Marquinhos, acompanhado de Armando
Henrique, presidente da FENATEST, participou
da abertura da palestra. Marcos ressaltou a
importância de uma boa análise ambiental
para evitar atividades insalubres que podem
comprometer a saúde dos trabalhadores. “É essencial que os técnicos conheçam bem todos os
instrumentos desenvolvidos para avaliar os impactos e garantir um ambiente saudável durante o turno. Graças a essa tecnologia é possível
evitar que a vida profissional seja encurtada por
causa dos efeitos do ambiente de trabalho prejudicial”, declarou Marquinhos, que agradeceu
pela parceria da Instrutherm. “Encontros como

O

O conteúdo da palestra proferida por
Santos incluía a demonstração das formas de utilização e
as principais situações para aplicação
dos aparelhos para
medição de ruídos (Dosímetro de Ruído), de
temperaturas extremas (Medidor de Stress
Térmico) e de vibração do corpo humano
(Medidor de Vibração). Ele também explicou
aos técnicos, engenheiros e outros profissionais da área prevencionista presentes, como
emitir relatórios para laudos técnicos, além de
informar medidas para preservar e dar manutenção básica aos equipamentos.
Para Santos, foi muito positivo ter a sala completa e com profissionais extremamente participativos, contribuindo com questionamentos
e desdobramentos do tema, levando ainda
mais informações aos Técnicos de Segurança
do Trabalho. “A interatividade foi tão boa e

Com a participação de 80 TSTs, os
profissionais interagiram ativamente
durante o curso da Instrutherm

pertinente para o momento que, inclusive, foi
necessário estender o tempo programado”,
informou o especialista.
A grande adesão dos participantes foi vinculada à doações para o projeto social “Natal Solidário” apoiado pela Instrutherm, e também
teve ótimo resultado a arrecadação de peças
de roupas e brinquedos que serão entregues
durante as atividades do ESPM Social, parceira da Instrutherm na realização do evento.
Na ocasião, também estiveram representando
o SINTESP, os diretores Cosmo Palasio, Wagner De Paula; e a vice-presidente da Regional
Guarulhos, Selma Rossana.

Comunicado sobre mudanças nos cursos do SINTESP

SINTESP tornou-se referência na capacitação dos seus associados nas
questões de segurança e saúde do
trabalhador, em especial nas Normas Regulamentadoras - NRs 20, 23, 33 e 35, além da NR
5 (CIPA) e NR 9 (PRRA), tendo iniciado treinamentos há mais de duas décadas, sempre
buscando oferecer capacitação técnica com
qualidade. Acompanhei alguns treinamentos
neste último ano e constatei a necessidade de
melhoria em todos os cursos oferecidos pelo
sindicato. Desta forma, resolvemos implantar
as mudanças, em prol da melhoria contínua
desses cursos, começando pela NR 35 – Segurança nos Trabalhos em Altura. Estas alte12

esse fortalecem a
missão do SINTESP
de atuar em prol da
capacitação técnica
dos profissionais da
nossa categoria”,
ressaltou.

S

rações envolvem atualizações e implantações
das mudanças atuais dos anexos I e II, reestruturação de carga horária e conteúdo, material
didático, qualificação dos instrutores e novas
parcerias.
O que muda no curso da NR 35
partir de janeiro de 2017?

A) Será oferecido a todos os participantes dos
cursos de instrutores realizados até dezembro
de 2016, um curso de atualização com 16 horas/aulas teórica e prática. B) O interessado
deverá apresentar o certificado deste curso,
realizado no SINTESP, para poder fazer o curso de atualização de 16 horas/aulas, com isso
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receberá um novo certificado revalidado para
32 horas/aulas, com validade de 3 (três) anos.
C) Novos cursos a partir de janeiro de 2017
deverão ser realizados com os padrões do
SINTESP Sede; os instrutores devem estar cadastrados na sede; contar com carga horária
de 32 horas/aulas e com certificados válidos
por 3 (três) anos. D) Esses novos cursos serão
realizados somente no SINTESP Sede.

Luiz de Brito Porfírio
Diretor de Desenvolvimento Profissional
Mais informações:
(11) 3362-1104
treinamento@sintesp.org.br
P
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Work Fire inaugurou Centro de Treinamento
			 para Emergências na Baixada Santista

A

Work Fire Brigadas de Incêndio inaugurou, no dia 10 de Novembro de 2016,
um novo Centro de Treinamento para
Emergências – Unidade Monte Cabrão – Santos, voltado para o treinamento em combate de
incêndio e trabalhos em espaços confinados –
NR33; e altura – NR35. Com área de 7.000 m2,
a empresa amplia sua capacidade de treinamento para 18.000 Brigadistas por ano na Baixada
Santista.
A escolha do local para este novo centro de treinamento atende a necessidade da região, pois a
Baixada Santista vem se tornando um dos maiores centros logísticos intermodais do mundo, com
uma capacidade de expansão significativa para os
próximos anos. “Com esta visão, alinhados ao espírito empreendedor e cultura de busca por soluções e inovações, a empresa se preparou durante
cinco anos para entregar um moderno Centro de
Treinamento na Baixada Santista”, informa Luiz
Rogério Guimarães, diretor da Work Fire.

Segurança com solicitações de disponibilização
de conhecimentos teóricos e exercícios práticos
complementares, criando treinamentos sob medida quando necessário”, explica.
Outro ponto importante citado por Guimarães
e que interessa diretamente aos profissionais
prevencionistas é que a Baixada Santista possui
um complexo empresarial formado por companhias multinacionais e nacionais que atendem
um mercado globalizado, com exigências brasileiras e internacionais de segurança de trabalho.
“E, agora, seus Técnicos de Segurança podem
contar com o Centro de Treinamento – Monte
Cabrão altamente preparado para atender suas
necessidades”, declara.

As parcerias também são significativas para o desenvolvimento desta iniciativa. Para Guimarães,
a parceria entre o SINTESP e a Work Fire, por
exemplo, é o fruto de convergência da mesma
visão, sindical e empresarial, sobre a importância
dos TSTs, e, consequentemente, a necessidade
Além disso, Guimarães salienta que o novo em- destes profissionais se
preendimento faz parte da missão da empresa manterem capacitados
para prover treinamento e capacitação de alta e atualizados constanqualidade para o maior número de pessoas se temente. “Esta cootornarem aptas a lidar com situações de emer- peração aumenta a
gências e riscos, evitando e reduzindo perdas aproximação com os
pessoais e patrimoniais. “Em uma emergência, Técnicos de Seguranos primeiros três minutos são essenciais para ça e cria um processo
que o princípio de incêndio não se torne um in- catalisador das necescêndio, por isso a ação adequada de combate sidades do mercado de
ocorre quando as pessoas estão bem treinadas e trabalho, permitindo
o processo flui naturalmente”, explica.
aprimorarmos constantemente e rapidamenEle salienta que na Work Fire, durante todo o te nossos serviços, ao
treinamento, os alunos são orientados por pro- mesmo tempo em que
fissionais altamente capacitados, com formações disponibilizamos nossas
multidisciplinares e extensa experiência profis- instalações com preços
sional”, destaca. Com base nisso, ressalta ainda diferenciados para o
a importância do novo centro de treinamento SINTESP promover os
para os técnicos de segurança do trabalho. “Ele treinamentos de capafoi concebido para atender os mais diferentes citação e atualização
desafios que os TSTs necessitam para treinar e aos seus associados.
manter os funcionários preparados para traba- Através desta sinergia
lhar de forma segura. Toda a planta arquitetôni- buscamos que os TSTs
ca deste novo centro está projetada para operar estejam cada vez mais
com obstáculos individualizados e/ou combina- fortalecidos, promovendos. Nossos procedimentos e equipe foram pre- do nos ambientes de
parados para atender demandas dos Técnicos de trabalho a segurança
S
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necessária para evitar perdas irreparáveis, contribuindo para o bem-estar das famílias dos trabalhadores em um primeiro momento, mas, não
obstante, para as empresas e toda a sociedade
brasileira”, conclui Guimarães.
O novo centro da Baixada Santista, que está
situado na Saída 24B da Rodovia Cônego Domênico Rangoni (antiga Piaçaguera – Guarujá),
sentido Bertioga, em Santos - SP, oferece vários
tipos de treinamentos:
Combate a
Incêndio

Trabalho
em Espaço
Confinado - NR33
Emergências
Químicas
Trabalho
em Altura

P

- Brigada de Incêndio
- Primeiros Socorros com DEA
- Plano e Exercícios de Abandono
- Fogo em Mata
- Unidade de Processo Petrolífero e
- Outros Ambientes – CPD – Autódromo
- Supervisores – 40 horas
- Trabalhadores e Vigias – 16 horas
- Básico – 8 horas
- Avançado – 16 horas
- Exame de Qualificação
- Curso de Acesso por Corda
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TSTs são agraciados com Comenda
				 de Honra ao Mérito de SST

mês de dezembro começou com festa para a categoria dos Técnicos de
Segurança do Trabalho. No 1º dia do
mês, 1 de dezembro, durante solenidade de
entrega da Comenda de Honra ao Mérito SST
2016, promovida pela Animaseg - Associação
Nacional da Indústria de Material de Segurança
e Proteção ao Trabalho, no hotel Meliá Paulista,
em São Paulo, SP, os TSTs Élcio Pires e Wilson
Profissionais laureados com
a Comenda em 2016, entre
Célio Maioli foram anunciados como os mais
eles os TSTs Élcio e Maioli, que
novos Comendadores do setor. As láureas foreceberam as congratulações
ram entregues por Marcos Antonio Ribeiro,
do presidente do SINTESP,
Marquinhos (ao centro)
presidente do SINTESP; e Armando Henrique,
presidente da FENATEST, durante a solenidade
melhor nível de segurança e saúde no
de premiação.
trabalho, visando a preservação da integridade
A Comenda de Honra ao Mérito de Segurança e da vida do trabalhador. Élcio destacou que a
e Saúde no Trabalho é uma homenagem con- Comenda de Honra ao Mérito de SST é muito
cedida aos profissionais de segurança e saúde importante porque cria motivações e, ao mesno trabalho, com mais de 30 anos no setor, que mo tempo, seus premiados servem de inspirafizeram trabalhos relevantes e comprovados ção para que outros profissionais atuem com
em prol da sociedade, hoje indicados pelas en- base nas melhores práticas profissionais. Ele
tidades profissionais mais importantes do setor, ressalta que a comenda é um reconhecimento
e escolhidos por uma comissão formada por do valor que esses profissionais têm para disseminar a qualidade de vida, principalmente
Comendadores de SST.
porque os profissionais contemplados com a
Elcio Pires, que é diretor financeiro do SINTESP, láurea são indicados pelo sindicato da categofoi reconhecido pela sua atuação desde 1980, ria o que realça mais ainda sua importância.
colaborando com diversas empresas no setor
de SST, realizando treinamentos em diversos “Minha mensagem neste momento importanníveis, implantação de Cipa, Brigadas de Incên- te para a minha carreira como TST é que tedio, PPRA, entre outros; e elaboração de Sipat, nhamos, cada vez mais, uma consciência plena
eventos e campanhas de prevenção contra aci- em relação a nossa responsabilidade e nosso
dentes e doenças relacionadas ao trabalho, im- compromisso como prevencionistas para que
plementação e treinamento para elaboração do alcancemos, com o nosso trabalho, ações que
Mapa de Riscos Ambientais, acompanhamento venham trazer benefícios à vida do trabalhado controle, distribuição, desenvolvimento dor, para que ele sinta a importância que tem
de novos EPIs e EPCs, membro na Comissão não apenas como ferramenta de trabalho, mas
Nacional de Trabalho Tripartite - CNTT NR-13 como uma pessoa que faz parte de uma socie– Vasos sobre Pressão, Caldeiras e Tubulações, dade e que essa sociedade possa ser perfeita
e representando o SINTESP no Comusan-SP - dentro de todos os contextos”, declarou Élcio.
Conselho Municipal de Segurança Alimentar
e Nutricional; membro participante do CB-24 O TST Wilson Célio Maioli obteve o destaque
- Comitê Brasileiro de Segurança contra Incên- este ano pelo fato de exercer a profissão desde
dio, da ABNT; sócio-proprietário e diretor téc- 1984 em diversas empresas. Ele coordenou e
nico da Fire Work Serviços S/C Ltda. – Centro ministrou cursos sobre Segurança e Saúde do
de Treinamentos de Emergências e Brigadas de Trabalho no Senac São Paulo há mais de 20
Incêndio, entre outras atribuições.
anos; também na Rede Objetivo, Unidade de
Birigui, e na Unigama, em Promissão. É proPara ele, todo o trabalho que os técnicos reali- fessor e palestrante em diversas disciplinas de
zam tem como principal finalidade alcançar o Educação para Segurança e Saúde do Trabalho;
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bem como
instrutor teórico e prático responsável pelo desenvolvimento de vários cursos de Cipa, operadores de empilhadeira, máquinas pesadas, entre outras atividades. Além
disso, apresenta aulas e palestras em diversas
instituições relacionadas à Segurança e Saúde
do Trabalho, sendo autor de todas apostilas dos
cursos ministrados. Maioli também é o idealizador e diretor do Portal Norminha e da revista
digital Norminha, que é enviada para mais de
2,5 milhões de profissionais em todo Brasil.
Wilson Maioli expressou seu sentimento de
alegria em receber esta comenda. “É uma honra profissional e uma gratidão imensa. É uma
força que recebo não só para mim, mas para
todos os Técnicos de Segurança do Trabalho, de
saber que tem uma entidade como a Animaseg
reconhecendo à nós, TSTs, por suas contribuições ao longo de 30 anos de prestação de serviços”, destacou.
Maioli considera, ainda, que a comenda é um
grande incentivo para toda a categoria, uma
vez que motiva para que os TSTs possam se
empenhar cada vez mais na área, desenvolvendo um trabalho de alto nível em prol da SST.
Além dos TSTs, a Animaseg também homenageou os profissionais que há mais de 30 anos
fazem a diferença no setor nas categorias Enfermeiro do Trabalho, Engenheiro de Segurança,
Ergonomista do Trabalho, Higienista do Trabalho,
Médico do Trabalho, e Empresários do Setor.
P
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Revisão da NR-18 é destaque na reunião do
		 CPR-NR 18 – Comitê Permanente Regional SP

N

o dia 13 de dezembro de 2016, na
sede do Sinduscon-SP, os representantes do Comitê Permanente Regional sobre as Condições e Meio Ambiente
de Trabalho na Indústria da Construção –
CPR/SP, com as presenças de Antonio Pereira,
do SRTE/SP; Robinson Leme, da Feticom-SP;
Roseane Petronilo, do Sinduscon-SP; entre
outros. Entre os assuntos discutidos, fez-se
destaque para a questão da revisão da NR-18,
para a qual a CPR-NR 18 contribui com sugestões enviadas ao CPN – Comitê Permanente
Nacional – NR 18. Robinson Leme comentou
que, apesar da bancada do Governo ter enviado antecipadamente os textos dos itens
18.13. - Medidas de Proteção Contra Quedas
de Altura; e 18.21. - Instalações Elétricas, os
quais, segundo a Bancada do Governo, foram

elaborados com base nos textos discutidos
nos Grupos Técnicos e na proposta da Bancada Patronal elaborada pelo eng. Sampaio,
não foi possível nenhum avanço, sendo que
o mesmo, em sua opinião, está desvirtuado e
não promove nenhum avanço no texto atual.
Além disso, Robinson informou que a bancada Patronal foi truculenta e defende a tese,
junto com a bancada do Governo, de colocar
as Plataformas de Segurança como opcional,
eliminar as telas de proteção e reduzir a altura do guarda-corpo, além de outras alterações
comprometedoras no item 18.13.12 – Redes
de Segurança. “Diante do impasse que foi colocado na reunião do CPN, a bancada dos Trabalhadores não aceita esse tipo de alteração
no texto da NR-18, sendo que ficou encami-

nhado que as alterações devem seguir o rito
antigo, ou seja, envio dos textos aos Comitês
Regionais, constituições de Grupo de Trabalho
no CPN e discussão entre as bancadas”, ressaltou o engenheiro.
Ainda como parte da pauta da reunião, Robinson destacou que o CPN elegeu como prioridade para as discussões em 2017 os itens de
proteção contra quedas de altura, instalações
elétricas, escavação e máquinas e equipamentos, além de uma possível reorganização no
texto de elevadores. Antonio Pereira, por sua
vez, enfatizou que não há perspectiva nenhuma de alteração no texto de elevadores, principalmente, no sentido de permitir prorrogar
o uso do elevador tracionado com um único
cabo, e, sim, na reorganização do texto.

SINTESP prestigia 2º Oscar da Segurança da SBIBAE

A

SBIBAE - Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert
Einstein, realizou o 2º Oscar da
Segurança do Colaborador e Paciente,
no dia 14 de dezembro passado, na
sede da entidade. O evento, que teve
sua primeira edição em 2015, reconhece e premia as melhores práticas, além
dos profissionais destaques e empresas
parceiras que contribuíram ainda mais
para a redução de incidentes com colaboradores e pacientes na instituição.

Groppi salienta que este evento é importante para os Técnicos de Segurança
do Trabalho porque busca reconhecer as
áreas pelas práticas e ações implantadas
para assegurar a Cultura de Segurança
de Excelência, e, consequentemente, é
reforçado o trabalho e envolvimento dos
TSTs de referências em cada uma dessas
áreas como parceiros e promotores de
um ambiente de trabalho saudável e seguro. ”O objetivo é reconhecer áreas da
organização para que entendam que a
Ao todo foram laureadas sete categorias
segurança é responsabilidade de todos e
Além da presença da alta direção da SBIBAE, para Segurança do Colaborador e nove que o amadurecimento de cultura se dá com o
esta edição contou com a participação de categorias para Segurança do Paciente. cuidado individual e coletivo. Além das áreas
convidados internos, contemplando os pro- Segundo Fabio Groppi, Técnico de Segu- do Einstein, houve a premiação de uma emfissionais indicados; e convidados externos, rança do Trabalho do SBIBAE, em 2016 presa parceira na prestação de serviços chaentre eles a ABPA, a Fundacentro; a DNV algumas categorias foram submetidas a mada Monti Instalações Hidráulicas devido
– Det Norske Veritas; o HCor – Hospital do votação entre todos os colaboradores da as boas práticas de segurança apresentadas
Coração; o Sírio Libanês, o Cejam - Centro entidade e outras foram definidas por re- durante o ano de 2016”, contou.
de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim”; sultados numéricos alcançados, práticas
a ETEC Jardim Ângela; a Rubens Khul Con- implantadas, entre outros requisitos. Além Destacando a importância do apoio do SINTESP
sultoria; a FioCruz e o SINTESP, que marcou destes prêmios, as áreas da Segurança do nesta iniciativa, Groppi considera um parceiro de
presença através do seu presidente Marcos Colaborador e Segurança do Paciente tam- peso por ser um agente de disseminação e enA. Ribeiro. Henrique Neves, CEO da SBIBAE bém destacaram algumas outras práticas e gajamento da categoria. “A importância da parfez a solenidade de abertura e ressaltou a profissionais que, apesar de não estarem ticipação do SINTESP é promover a divulgação
importância da iniciativa para consolidar as nas categorias, também desenvolveram tra- de boas práticas nas organizações trazendo um
olhar diferenciado e inspirador”, concluiu.
boas práticas de segurança.
balhos de destaque.
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