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O 
28 de Abril – Dia Mundial em 
Memória às Vítimas de Doenças 
e Acidentes do Trabalho surgiu 
no Canadá por iniciativa do mo-
vimento sindical como um ato de 

denúncia e protesto contra as mortes, acidentes 
e doenças causadas pelo trabalho. A data foi es-
colhida em razão de um acidente que matou 78 
trabalhadores em uma mina no estado da Virgí-
nia, nos Estados Unidos, em 1969, ...
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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

Novos desafios nos esperam

A 
pós quatro anos de mandato, na gestão 
2013\2017, por meio da qual conseguimos inú-
meras conquistas para a nossa categoria, aqui es-

tamos novamente empossados para mais uma gestão de 
quatro anos à frente do nosso sindicato, lembrando a todos 
que esta é a segunda e última gestão desta diretoria, co-
migo como presidente, conforme o nosso estatuto vigente. 

Quando assumimos na gestão anterior, tínhamos um com-
promisso muito grande com a nossa categoria, pois preci-
sávamos melhorar ainda mais as nossas ações tanto nas 
questões política, social e jurídica do SINTESP. 

As negociações coletivas de trabalho junto aos sindicatos 
patronais não foram nada fáceis, por motivo das condições 
socioeconômicas entre tantos outros conflitos em que se 
encontrava o nosso país, no entanto assim mesmo conse-
guimos manter o piso salarial de nossa categoria, sendo um 
dos maiores entre todas as categorias de nível médio do 
nosso país. Entre as conquistas deste período destacamos 
que conseguimos realizar a reforma geral em um dos lados 
do andar onde nosso sindicato tem sua sede própria; tam-
bém melhoramos as condições de atendimento nas nossas 
10 regionais espalhadas no estado de São Paulo. Além dis-
so, tínhamos em mente colocarmos o nosso sindicato entre 
os mais presentes em todas as atividades realizadas nas 
esferas sindical, política e social, o que conseguimos com 
muito sucesso. Outro feito importante foi reduzirmos à zero 
todos os processos judiciais em que fomos suscitados; tam-
bém zeramos, em nossa gestão, todos os passivos traba-
lhista, jurídico e financeiro; assim como tivemos a ousadia 
de lançarmos a candidatura de dois diretores do SINTESP 
para concorrerem à cargos eletivos no legislativo federal e 
estadual, entre tantas outras demandas.

Esse histórico demonstra que tivemos na gestão anterior 
muitos avanços e também muitos obstáculos a ultrapassar, 
mas sempre trabalhando com toda a nossa diretoria unida 
com um único objetivo de sempre colocar a nossa categoria 
em destaque em todos os cenários possíveis.

Agora, podemos dizer que esta nova diretoria, que foi em-
possada em 2017, vem com uma responsabilidade ainda 
maior, porque, com certeza, teremos um cenário de muito 
mais dificuldades para toda a classe trabalhadora deste país, 
incluindo, especialmente, a nossa categoria. 

Com o aumento do desemprego em nosso país, devido as 
situações econômica e política e, também, com a aprovação 
da terceirização total das atividades das empresas, pelo Con-
gresso Nacional e sancionada pelo presidente da República, 
temos a certeza de que os trabalhos serão em sua grande 
maioria precarizados,  trazendo demissões e muitas perdas 
para todos os trabalhadores. Em seguida, a aprovação da 
Reforma Trabalhista também traz em seu bojo grandes pre-
juízos para os trabalhadores e para o movimento sindical, 
pois tira o financiamento da estrutura sindical, prejudicando 
sobremaneira toda a categoria dos trabalhadores.

Mesmo com todas estas adversidades, temos certeza de 
que com a união entre todos os nossos diretores eleitos e 
empossados, e com o reconhecimento pelos TSTs de São 
Paulo, da importância e necessidade de seu apoio e parti-
cipação, atingiremos um patamar de tão grande respeito, 
que superaremos todos esses obstáculos e conseguiremos 
alcançar muitas conquistas para os nossos representados, 
melhorando, sem dúvida alguma, as condições dignas de 
trabalho do Técnico de Segurança do Trabalho e da nossa 
sociedade como um todo.

ATENÇÃO!!!

EXPEDIENTE
Publicação do Sindicato dos Técnicos de 

Segurança do Trabalho no Estado de São Paulo
Sede: Rua 24 de Maio, 104 - 5º andar - República

Centro - CEP 01041-000 
Tel. 11 3362-1104 - sintesp@sintesp.org.br
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N 
o dia 17 de abril de 2017, a Regional 
Vale do Paraíba, realizou no Senac São 
José dos Campos, SP, o curso sobre 

Instrumentação com participação da Instru-
therm. A iniciativa surgiu por conta da solicita-
ção em palestras que a Regional participa nas 
escolas da região. “Temos percebido que os 
alunos estão carentes de informações a respei-
to de aparelhos de instrumentações e isso nos 
levou a proporcionar esse evento. Além disso, 
grande parte do pessoal técnico está com di-
ficuldade em manusear seus equipamentos”, 
contou Jacy Pitta, vice-presidente da Regional 
Vale do Paraíba.

O evento foi muito bem aceito. Pitta diz que os 
profissionais especializados na área de Segurança 
e Medicina do Trabalho são bastantes receptivos às 
ações da Regional. “Já nos foi solicitados um pró-

ximo seminário que deverá ocorrer em julho, abor-
dando assunto referentes a  Toxicologia Industrial 
e Responsabilidades Civil e Criminal”, informou.

A palestra foi ministrada por José Henrique dos 
Santos, especialista da Instrutherm e superou as 
expectativas. “Tivemos a participação ativa dos 
presentes, que aproveitaram a oportunidade para 
elucidarem suas dúvidas”, destacou.

O evento contou com 
a participação de 50 
pessoas, que doaram 
98 quilos de alimentos 
que serão encaminha-
dos à Igreja Nossa 
Senhora das Graças, 
sediada em Pindamo-
nhangaba. 

Curso sobre Instrumentação foi realizado em São José dos Campos

N 
os dias 25 e 26 de 
março de 2016, a Re-
gional Guarulhos do 

SINTESP realizou o Curso de Instrutor 
de Segurança para Trabalho em Má-
quinas e Equipamentos - Programa 
de Prevenção de Riscos em Prensas e 
Similares – NR 12 – PPRPS. “O obje-
tivo desse curso é preparar os profis-
sionais para avaliarem as condições 

inseguras que venham a causar acidentes provo-
cados por partes de riscos em máquinas e equi-
pamentos, assim atendendo a Legislação em Vi-
gor, NR 12, assim como implantar metodologia 
de segurança em máquinas e equipamentos”, 
explicou Selma Rossana, vice-presidente da Re-
gional Guarulhos. O Curso foi ministrado pelo 
Técnico de Segurança do Trabalho e Engenheiro 
de Segurança do Trabalho, Paulo Ribeiro Neres, 
o qual recebeu inúmeros elogios por sua apre-
sentação. “Fiquei extremamente satisfeita com 
o desempenho de todos durante esse evento, 
conforme demonstram os emails recebidos com 
sugestões, críticas e parabenizações”, destaca. 

O aluno Cícero, TST, expressou que “o curso NR 
12 foi de suma importância para nós, técnico, 
e veio agregar muitos conhecimentos nessa 

área. O professor Paulo é de um conhecimento 
enorme nos assuntos abordados. Meus para-
béns!”. Para Marcio Luiz Ferreira, TST, o curso 
NR 12 foi fantástico. “O conteúdo programá-
tico, o conhecimento do instrutor, o material 
audiovisual e a interface com os participantes,  
certamente contribui para o sucesso do curso”. 
O TST Evandro Henrique R. Gasparotto também 
considerou que o curso foi bem proveitoso, 
com material didático muito bom e com exercí-
cios práticos. “O professor conta com uma ex-
periência ampla e uma ótima comunicação, a 
estrutura da escola deixou a desejar um pouco 
mas o que importa é  a simpatia e o conheci-
mento que foi passado a nós”, destacou.

 Para Geraldo Carlos, TST, a equipe está de pa-
rabéns. “O treinamento foi excelente, recebi to-
das as informações que precisava, agora tenho 

informações para elaborar um bom trabalho. 
Deixo aqui um elogio para o Engenheiro Paulo, 
ele é um exemplo de profissional a ser segui-
do”, observou. O TST José Eduardo também 
achou o curso excelente. “Conteúdo e instrutor 
nota 10. Todos estão de parabéns desde a or-
ganização pelo sindicato até os alunos! Para-
béns!”, exclamou. Na opinião do TST Edinaldo 
Estevan, o curso e seu material didático foram 
bem aplicados e com explicações muito valio-
sas para todos, mas ele atenta que a Regional 
Guarulhos poderia formar um curso  para os 
anexos para atingir um público especifico. “O 
professor estava bem preparado para demons-
trar o conteúdo e explicar sobre o tema. Minha 
sugestão para os próximos cursos é fazer mais 
atividades práticas, exemplos sobre análise de 
risco ou apreciação (Hazzard), pois são conteú-
dos de muita valia para nós”, ressaltou.  

Segurança para Trabalho em Máquinas e 
Equipamentos foi tema de curso em Guarulhos

Regional Vale do Paraíba - Guarulhos

Pitta (primeiro à esquerda) informou que o 
evento foi muito bem aceito e atendeu a 
demanda dos profissionais da região

Participantes do curso sobre NR 12- PPRPS expressaram a importância do tema 
para os profissionais do setor e parabenizaram a Regional Guarulhos 
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A 
primorar a capacitação dos TST´s é o 
objetivo da Regional ABCDMRP do SIN-
TESP, que iniciou 2017 com cursos que 

atendem as necessidades técnicas-informativas 
dos profissionais prevencionistas. “Iniciamos 
nosso calendário pelo curso “Como Elaborar 
Projetos junto ao Corpo de Bombeiros – AVCB”, 
ministrado pelo diretor, Wagner de Paula, entre 
os dias 01 e 02 de abril de 2017, para um grupo 
de 15 profissionais entre Técnicos e Engenheiros 
de Segurança do Trabalho, com carga horária 
de 15 horas”, contou Luiz Carlos Crispim, vice-
-presidente da Regional ABCDMRP.

Já entre os dias 08 e 09 Crispim conta que ocor-
reu o “Treinamento para Instrutor de Segurança na 
Operação de Empilhadeira”, ministrado por Fernan-
do Lourenço, com a participação de 15 Técnicos de 
Segurança. “Esses treinamentos, que exigem a prá-
tica em campo, contamos com a parceria de empre-
sa Coatingtec, localizada no Bairro do Taboão, em 
São Bernardo do Campo, que cedeu as instalações 
para o SINTESP”, salientou Crispim.

Outra iniciativa importante, realizada em mar-
ço, foi a parceria entre o SINTESP e o Grupo 

Saúde e Vida que, 
juntos, promove-
ram um Workshop 
sobre os temas “e-
-Social” e o “Siste-
ma de Gestão de 
Segurança e Saú-
de no Trabalho”, 
com os renoma-
dos palestrantes 
Eduardo Milanelli e Fábio Toledo Piza. 

Segundo ele, os objetivos destes eventos na 
Regional ABCDMRP, são estabelecer, sobretu-
do, novas parcerias com empresas que estejam 
envolvidas direta ou indiretamente com as ati-
vidades do SINTESP, trazendo novos conheci-
mentos e informação aos seus associados. “Es-
tes eventos representam, na verdade, a marca 
de Gestão de nossa administração, buscando 
alcançar novas metas, fazendo, assim, um Sin-
dicato forte e atuante que, de fato, possa repre-
sentar à altura os nossos filiados”, comenta.

Além disso, Crispim destaca que cursos são de 
extrema importância para os prevencionistas 

porque valorizam ainda mais a atuação da 
categoria. “Conhecer é parte integrante do 
sucesso para aqueles que militam no setor da 
SST”, salienta.

Para finalizar, Crispim informa que a Regional 
ABCDMRP irá intensificar as ações no decorrer 
de 2017. “Iremos atender um calendário com 
muitas atividades em um momento difícil para 
o país economicamente, mas, no qual devemos 
arregaçar as mangas e seguir em frente enfren-
tando os novos desafios. Nossa intenção é fazer 
jus à nova gestão que inicia para o período de 
2017 a 2021”, ressaltou Crispim.  

Regional SINTESP ABCDMRP inicia calendário de cursos 2017

ABCDMRP

A agenda de cursos da Regional ABCDMRP 
atendeu as expectativas e proporcionou uma 
troca interativa com todos os participantes
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O 
28 de Abril – Dia Mundial em 
Memória às Vítimas de Doenças 
e Acidentes do Trabalho surgiu 
no Canadá por iniciativa do mo-
vimento sindical como um ato de 

denúncia e protesto contra as mortes, acidentes 
e doenças causadas pelo trabalho. A data foi es-
colhida em razão de um acidente que matou 78 
trabalhadores em uma mina no estado da Virgí-
nia, nos Estados Unidos, em 1969, e se espalhou 
por diversos países. Em 2003, a OIT – Organiza-
ção Internacional do Trabalho, consagrou o 28 
de Abril como dia para reflexão e manifestação 
dos trabalhadores e trabalhadoras sobre a segu-
rança e saúde no trabalho.

Desde então, o Brasil, através, principalmente, do 
movimento sindical, faz uso da data para ressal-
tar que, no país, os acidentes, as doenças e as 

mortes nos locais de trabalho são resultados do 
modelo de desenvolvimento econômico perver-
so e concentrador de riquezas que prevalece em 
nosso país, que visa apenas altos lucros e des-
preza políticas de proteção e promoção da saúde 
e de prevenção de riscos, ignora os índices de 
adoecimentos e agravos e a proteção do meio 
ambiente e ataca os direitos sociais e a Agenda 
Nacional do Trabalho Decente. 

A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), realizada 
pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, em parceria com o Ministério da Saú-
de, demonstra que no Brasil, só em 2013, foram 
registrados mais de 4,9 milhões de acidentes de 
trabalho. Porém, os dados oficiais divulgados 
pelo Ministério da Previdência Social são subno-
tificados e apontam apenas 700 mil acidentes/
ano, em média. Os números demonstram que 
a Segurança e Saúde do Trabalho vivem em 
constante ameaça, que estão em iminência de 
se agravar com as propostas de reformas traba-
lhistas, previdenciária e a própria terceirização, 
que conduzida de forma errônea aumentará os 
acidentes, doenças e mortes no trabalho.

Em entrevista para o Jornal Primeiro Passo, Ar-
mando Henrique, presidente da Fenatest, fez 
considerações sobre os reflexos que o Dia 28 de 
Abril traz para nós nos dias de hoje e a importân-
cia da participação de toda a sociedade acerca 
do assunto. Para ele, na verdade, talvez, o maior 
problema da segurança e saúde do trabalho no 
Brasil é a falta da cultura da prevenção. “Fala-se 
muito que faltam investimentos, falta de vonta-

de, fuga das responsabilidades, mas, na prática, 
se não houver a cultura da prevenção, se a so-
ciedade não vê isso como algo importante, in-
cluindo trabalhadores, governo e empregadores 
como um todo, nada se resolve a longo prazo”, 
alerta. Armando diz que ações como o Dia 28 
de Abril e o próprio Abril Verde - que é uma ini-
ciativa da categoria dos Técnicos de Segurança 
do Trabalho para promover a cultura da preven-
ção - têm dado uma grande contribuição para a 
sociedade, mas ainda temos muito a fazer. “Por 
conta desses dois grandes marcos da área pre-
vencionista, hoje, já percebemos que o mês de 
abril tem uma atenção especial com a questão 
da segurança e saúde do trabalho e nosso pa-
pel é ampliar o foco e trazer as atenções para os 
propósitos da data em nível nacional”, salienta.

Uma questão foi elencada nesse dia 28 de 
Abril: o cidadão comum desconhece o signifi-

Manifestações contra o cerceamento 
dos direitos conquistados pelos 
trabalhadores marcam o Dia 28 de Abril

Dia 28 de abril

O Dia Mundial em 
Memória às Vítimas de 
Doenças e Acidentes 
do Trabalho – Dia 28 
de Abril – este ano 
foi palco para a greve 
geral convocada pelo 
movimento sindical em 
defesa da manutenção 
dos direitos trabalhistas, 
não à terceirização 
e precarização do 
trabalho

Solenidade de abertura do seminário, realizado pela 
Força Sindical na sede do Sindicato dos Metalúrgicos SP
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cado da data e seu objetivo em prol da cons-
cientização prevencionista. Armando afirma 
que isso é verdade e traz um fato concreto, 
objetivo, que temos que começar a pensar 
muito seriamente a respeito de que “nós fa-
lamos para nós mesmos” e o assunto fica res-
trito a grupos que são envolvidos com o tema. 
“Ficamos fazendo discursos, as vezes até nos 
digladiando sobre questões muitas vezes pe-
quenas diante de tantos inúmeros problemas 
que enfrentamos no dia a dia da SST e os inte-
ressados, os usuários, que são os trabalhado-
res, não têm conhecimento da dimensão que 
o Dia 28 de Abril representa. Então, temos que 
externar muito mais a nossa comunicação, le-
var isso para conhecimento dos trabalhadores, 
que muitas vezes desconhecem os objetivos 
da data por falta de uma divulgação mais am-
pla sobre o que é e a sua importância para o 
mundo do trabalho”, comenta.

Abril Verde
Sobre o fato de que o movimento “Abril Verde” 
está conseguindo romper essa barreira de algu-
ma forma e vem ganhando mais destaque que 
a data do 28 de Abril, Armando explica que o 
Abril Verde veio em função basicamente do 28 
de Abril, e também em alusão ao Dia Mundial 
da Saúde, comemorado no dia 7 de abril e são, 
portanto, três datas importantes que relacionam 
a área de SST com o mês de abril, que por esse 
motivo foi escolhido o “mês da prevenção”. “É 
importante salientar que o Dia 28 de Abril foi a 
ancora, a principal data que criou a campanha 
prevencionista para o mês de abril”, explica.

Em todo o Brasil, felizmente o movimento Abril 
Verde está conseguindo ganhar mais divulga-
ção e angariar adeptos em diversos setores. 
Já a contribuição do movimento sindical para 
fazer com que essa cultura da prevenção seja 
efetiva, na opinião de Armando ainda continua 
muito tímida. Para ele, o movimento sindical 
não se deu conta que isso é tão importante 
quanto aumento de salário e das garantias dos 
direitos dos trabalhadores. “Com certeza a SST 
é um direito do trabalhador, mas o movimen-
to sindical ainda está muito pouco envolvido 
com essa questão, infelizmente. Novamente 
volto na questão da cultura: se eles não têm 
conhecimento, não sabem a importância da 
prevenção, como que vão defendê-la? Então  
a maioria dos dirigentes sindicais, que foram 
os trabalhadores de ontem, muitas vezes che-
garam a ver a segurança e saúde do trabalho 
como uma coisa do interesse da empresa e não 

dos trabalhadores, por isso que o Abril Verde, 
as campanhas em nível de governo difusão da 
cultura da prevenção por parte de nós, TST´s, 
certamente vão conseguir virar esse cenário e 
lançar uma luz sobre o tema para que toda a 
sociedade participe”, aponta.

Por conta dessa necessidade, a Fenatest tem 
apoiado essas ações e está, cada vez mais, en-
volvida com as atividades inerentes em nível 
nacional. “A Fenatest tem quase que a obriga-
ção de apoiar essas ações porque representa a 
categoria dos TST´s em nível nacional, e qual-
quer ação concreta, objetiva, que traz melhorias 
das condições de segurança e saúde do traba-
lho e valorizam as funções do Técnico de Segu-
rança do Trabalho, vamos incorporar e apoiar”, 
afirma. Segundo Armando, hoje temos mais de 

dois terços dos TST´s sem oportunidades de tra-
balho quando, se houvesse uma boa implemen-
tação do que já existe de legislação para aten-
der todos os 108 milhões de trabalhadores, não 
teria nenhum Técnico de Segurança do Trabalho 
desempregado. “Portanto, quanto mais a Fena-
test e os sindicatos de TST´s de todos os Estados 
colocarem em destaque esse assunto nas suas 
pautas, mais empregabilidade nós teremos para 
os profissionais que representamos”, avalia. 

Em meio a esse processo, Armando ressalta 
que o TST pode contribuir para diminuir os ca-
sos de acidentes e mortes e ampliar o seu pa-
pel social. Conforme ele, a primeira coisa para 
isso acontecer é que o TST tem que sair do seu 
“quadradinho”, ou seja, do modelo de tecni-
cismo que herdamos lá dos anos 70. “Esse mo-
delo tem dado alguns resultados em segurança 

e saúde do trabalho, mas acontece que muitas 
vezes ficamos esperando que os outros resol-
vam os nossos problemas. E se nós ficarmos es-
perando o governo, o empresário, o movimen-
to sindical ou que a sociedade vá resolvê-los 
vamos continuar muito tempo sofrendo com a 
indiferença do setor, então, o TST além de ser 
um bom profissional tem que ser um pouco 
mais socialmente responsável, ou seja, divulgar 
as boas práticas, valorizá-las, socializar essas 
campanhas, como o Abril Verde, junto aos seus 
amigos, familiares, etc. Ele atenta que esse é 
um trabalho que a Fenatest tem tentado levar 
até a categoria, mostrando que essa preocupa-
ção tem que ser de todos e espera que o Abril 
Verde e as demais campanhas de prevenção de 
acidentes conquistem o envolvimento dos pro-
fissionais da categoria. “Esperamos que essas 
campanhas possam despertar um pouco mais 
a responsabilidade social do TST”, afirma.

Armando salienta que temos no Brasil o decre-
to nacional da Política Nacional de Segurança e 
Saúde do Trabalho, publicado em 2011, que é 
de grande valia para a ampliação das ações pre-
vencionistas, mas ainda não ganhou o destaque 
necessário. “Na verdade, as ações de nível pre-
ventivo hoje estão muito limitadas às empresas 
de médio e grande porte, mas nós vamos che-
gar a todos os trabalhadores, inclusive, os pro-
fissionais que atuam como pessoas jurídicas, os 
informais, terceirizados, que é onde existem os 
maiores problemas de falta de segurança, por 
meio da PNSST e do Plansat, que contemplam 
as ações prevencionistas em nível nacional”, 
comenta ele. “Portanto, considero que os pre-
vencionistas, em especial os TST´s, têm que se 
apropriar dessa política e não deixá-la só à car-
go do governo, dessa forma vamos tirá-la do 
papel e levar à prática. Com isso, vamos gerar 
milhares de empregos para os TST´s e benefi-
ciar milhões de trabalhadores. Agora, temos 
que olhar para a sociedade como um todo e a 
PNSST veio com essa função, mas, infelizmente, 
quase ninguém entendeu isso ainda, ou seja, 
as NRs são importantes, mas já provaram que 
precisamos ter uma mudança de paradigma e 
uma ampliação das ações prevencionistas com 
a participação de toda a sociedade”, concluiu.

Entidades em prol do 28 de Abril
Em São Paulo, diversas entidades aproveitaram 
a data do Dia 28 de Abril para reforçarem as 
mensagens em prol da segurança e saúde do 
trabalho e alertarem sobre os riscos que as mu-
danças nas regras trabalhistas podem acarretar 

ABCDMRP

Com o lema “Sempre presente” em prol dos 
trabalhadores, o SINTESP participou também do 
evento realizado na sede da Fetiasp-SP
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para todos os trabalhadores. Foi o caso da Fe-
tiasp - Federação da Alimentação do Estado de 
São Paulo, que realizou no dia 26 de abril, um 
evento representando o Dia Mundial em Me-
mória das Vítimas de Acidentes e Doenças do 
Trabalho. A iniciativa, em parceria com a Atra 
- Associação em defesa dos trabalhadores do 
ramo da alimentação do Estado de São Paulo e 
vitimas de acidente e moléstias profissionais; e 
apoio da Força Sindical do Estado de São Pau-
lo, foi composta por palestras sobre “Saúde e 
Segurança no Trabalho e o enfrentamento da 
Terceirização e suas Consequências”. A opor-
tunidade contou com a presença de dirigen-
tes sindicais, cipeiros, TST´s e trabalhadores do 
setor, que presenciaram, durante o evento, a 
composição da Secretaria Estadual de Saúde e 
Segurança do Trabalho da Fetiasp. 

O presidente do SINTESP, Marcos A. Ribeiro, o 
Marquinhos, que representou também a Secre-
taria de SST da Força Sindical Estadual, partici-
pou da mesa de abertura e mostrou aos pre-
sentes o que é um acidente do trabalho e o que 
essa data em memória dos acidentados pode 
nos trazer de reflexão. “Eu vivi essa situação 
pessoalmente e hoje tenho entendimento dos 
problemas diversos em termos sociais, psicoló-
gicos, entre outros, que uma pessoa acidentada 
pode acarretar para si e sua família. Por isso, 
falar sobre esse assunto e alertar que a terceiri-
zação vai promover a precarização dos ambien-

tes de trabalho e, com isso, pode agravar mais 
ainda o atual cenário que temos em termos de 
acidentes e doenças é primordial em eventos 
como esse, onde estão reunidos profissionais 
que são multiplicadores nos ambientes de tra-
balho”, destacou.

Marquinhos parabenizou a Fetiasp por dar es-
paço - mais um ano - para o tema e valorizar 
o papel técnico que os profissionais preven-
cionistas, como os Técnicos de Segurança do 
Trabalho, exercem nas empresas. “Nós colabo-
ramos com o nosso conhecimento técnico para 

orientar e conscientizar sobre a importância das 
boas práticas prevencionistas e a Fetiasp leva 
essas informações para todos os seus trabalha-
dores do setor de alimentos, conseguimos, com 
isso, ampliar a disseminação das informações 
em prol da segurança e saúde do trabalho”, 
salientou.

O evento contou ainda com palestras sobre 
“Impacto da Terceirização nos Acidentes do 
Trabalho”, ministrada por Cosmo Palasio, dire-
tor do SINTESP; “Os Malefícios da Terceirização 
Irrestrita”, com Dr. Cesar A. Mello, advogado e 
membro do Conselho Seccional de São Paulo; 
“Acidentes no Trabalho, Terceirização sob a Óti-
ca da Justiça”, proferida pela Dra. Alcina Maria 
Fonseca Beres, juíza do Trabalho.

A voz da Força Sindical
Os desafios que 2017 vêm apresentando para 
o trabalhador brasileiro, em especial, nas ques-
tões tocantes à segurança e saúde do trabalho 
foi o mote do seminário alusivo ao Dia 28 de 
Abril – Dia Mundial em Memória às Vítimas de 
Acidentes e Doenças de Trabalho, realizado no 
Sindicato dos Metalúrgicos, em São Paulo, SP. O 
evento foi promovido pela Força Sindical, no dia 
27 de abril, antecedendo o dia em que foi con-
vocada a greve geral pelo movimento sindical 
em nível nacional por considerar a atual conjun-
tura política e econômica do país um momento 
ímpar para compartilhar com os trabalhadores 

informações e alertas em torno das mudanças 
que as reformas que estão em andamento nas 
mãos do governo, visando contribuir para que 
todos se unam em prol de garantir maior res-
paldo para seus direitos conquistados. “Esse 
é o dia da Força Sindical, das suas entidades 
filiadas, em nome de todos os trabalhadores, os 
quais nós representamos, para fazer essa refle-
xão “que condições de trabalhos temos e que 
condições de trabalho queremos”. Este é um 
momento para dialogarmos sobre essas ques-
tões e através dessas palestras verificar como 
o movimento sindical vai fazer a sua luta pelo 
trabalho decente e também por melhores con-
dições para os trabalhadores”, declarou Rogé-

rio dos Santos, representante da Força Sindical 
e diretor do SINTESP.

Em suas palavras, Arnaldo Gonçalves, secretário 
Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho da 
Força Sindical, ressaltou a importância da data 
e a oportunidade para promover a conscienti-
zação entre todos os envolvidos com a temática 
da segurança e saúde do trabalhador. “A gran-
de preocupação que nós temos é eliminar, cada 
vez mais, os acidentes e as condições inseguras 
de trabalho. Essa é uma luta constante da Força 
Sindical e iremos continuar para que o trabalha-
dor volte para sua casa e sua família em plenas 
condições de saúde e segurança”, informou. 

A anfitriã do evento, Elza Costa, do Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Paulo, chamou a atenção 
para o fato de que no dia 28 o mundo inteiro re-
corda as vítimas de acidentes de trabalho e que 
morreram em suas atividades laborais. “Quan-
do olhamos as estatísticas, a cada um minuto 
se acidentam três trabalhadores no Brasil. Isso 
é um descaso do patrão com o trabalhador, que 
oferece um ambiente inseguro para o trabalha-
dor, então, imagina como será daqui pra frente? 
Eu sempre visualizo que o maior custo que tem 
quando um trabalhador se acidenta ou morre 
não é o financeiro, mas, sim, o custo sentimental 
da família, principalmente, porque a maior parte 
deles são arrimos da família, e ninguém pensa 
nas mulheres, maridos ou filhos que ficam. Por 
isso, nós precisamos, sim, a cada dia lutar para 
evitar esses acontecimentos e com essa reforma 
trabalhista que está no congresso nós vamos 
precisar nos reunir mais vezes para falar desses 
assuntos visando dar mais segurança para o tra-
balhador e estarmos mais junto deles. O povo 
brasileiro tem que deixar de ser passivo e tem 
que ir à luta. Precisamos defendermos uns aos 
outros”, lembrou.

Quebra de paradigmas
Entre os destaques das falas subsequentes, Ro-
siclea, da Fetiasp, mostrou que o trabalho da 
entidade está quebrando paradigmas ao voltar 
“para a escola” e formar 20 Técnicos de Segu-
rança do Trabalho dentro da federação e por pas-
sar a participar de eventos dentro das fábricas, 
como Sipats e Cipas, com o objetivo de falar da 
segurança e saúde do trabalho. “Nós, como mul-
tiplicadores, não podemos estar em eventos ma-
ravilhosos como este, e não levar, depois, as in-
formações para o chão de fábrica. Muitas vezes 
o trabalhador está carente de informações que 
não chegam até ele por uma série de fatores. 

Com foco na importância da prevenção contra 
acidentes e mortes, o SINTESP participou 
ativamente das passeatas que fizeram parte da 
greve geral convocada pelo movimento sindical
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Quando participamos de uma Sipat podemos 
até reclamar que ela não atingiu as expectativas, 
mas, podemos também ajudar a montar a Sipat 
da forma que julgamos mais aproveitável e par-
ticipar dela, pois não adianta criticar sem fazer 
nada para ajudar a melhorar. Por isso, depois que 
passamos a participar e a ouvir o trabalhador, as 
ideias passaram a fluir melhor e o nosso trabalho 
é todo planejado em cima da demanda que o 
trabalhador precisa e sobre o que ele quer que a 
gente fale e, principalmente, com foco na impor-
tância da prevenção”, conta. 

Rosiclea disse que essa mudança de atitude da 
Fetiasp trouxe ganho para todos. “Nós íamos 
para a porta da fábrica depois do acidente, 
mas paramos com isso. Temos que ir antes e 
observar se a Sipat está errada e dar a nos-
sa contribuição para orientar e corrigir. É isso 
que estamos fazendo agora. Nos colocamos à 
disposição das empresas para participar, pois 
temos condições de palestrar dentro das fábri-
cas. Para quem atua na porta da fábrica é hor-
rível ficar sabendo que aconteceu o acidente e 
visitar as famílias de quem morreu por conta 
de condições inadequadas. E é muito bom fa-
lar sobre prevenção e ver os resultados positi-
vos que conquistamos. É assim que estamos 
trabalhando agora, como multiplicadores”, 
ressaltou. “Além disso, formamos 20 TSTs e 
uma secretaria voltada para segurança e saúde 
do trabalho e estamos com mais de 20 Sipats 
agendadas, nas quais falamos um pouco sobre 
o sindicato, mas o foco principal é a segurança 
e saúde do trabalhador. É muito importante 
para o trabalhador ver que não estamos só na 
porta da fábrica, mas lá dentro, participando 
com ele no dia a dia”, observou.

Representando a categoria dos TST´s, Mar-
quinhos, presidente do SINTESP, aproveitou 
o momento para ilustrar o quanto de prejuí-
zos um acidente do trabalho pode causar em 
termos emocionais, financeiros e psicológicos 
para o trabalhador e os reflexos que inci-
dem sobre sua família, contando o caso dele 
próprio que viveu a situação real com o seu 

pai, que em 1971 sofreu um grave acidente 
do trabalho. “Naquele momento sentimos o 
que é ter um acidentado do trabalho dentro 
da nossa casa e muitas vezes só vamos dar 
valor para a questão da segurança e saúde 
do trabalhador quando passamos por isso, 
pois na época não tivemos auxílio nenhum, 
não fomos atendidos de acordo e passamos 
por muitas dificuldades, foi um ano e meio de 
sofrimento para a nossa família”, contou. 

Para Marcos, só quem passa por isso sabe o 
que significa a menção: ‘memória às vítimas 
de acidentes do trabalho´. “Quando o traba-
lhador que sofre um acidente e fica sequela-
do, em cima de uma cama, sem condições de 
comprar os remédios, de custear o tratamen-
to, todo o processo é horrível e é pior ainda 
para a família. É quando vamos ver de fato 
o que é um acidente de trabalho, suas enfer-
midades e consequências. Então, quando falo 
para um grupo, igual esse que está aqui hoje, 
para os sindicalistas e alguns trabalhadores, 
a importância da prevenção, do local seguro, 
quero mostrar o envolvimento do movimento 
sindical fazendo um papel importantíssimo 
que é zelar pelos ambientes de trabalho”, 
salientou. 

Segundo Marcos, geralmente, as pessoas falam 
que o sindicato tem um bando de pessoas que 
não faz nada, mas é porque desconhecem as 
atividades da categoria. “Temos sim alguns 
sindicatos que são só de porta, que só rece-
bem a contribuição, mas muitos dos nossos 
trabalhadores não sabem que quando falamos 
em dia de trabalho que é doado para o nosso 

sindicato, que é aquele dia da contribuição sin-
dical, muitos não sabem que esse dinheiro não 
vem completamente para o sindicato, ele só re-
cebe 60% do valor. Uma parte desse dinheiro, 
inclusive, vai para o governo, mas quem paga 
o ´pato´ é o sindicalista. Então, neste dia 28 de 
abril gostaria que nós relembrássemos das ví-
timas de acidentes e doenças do trabalho, mas 
que lembrássemos também que nós, trabalha-
dores, não podemos perder a nossa saúde, por-
que ela é um bem que não tem dinheiro que 
pague e nós, do movimento sindical, não po-
demos trocar a nossa saúde, a nossa segurança 
por dinheiro nenhum”, avaliou. 

Portanto, Marcos deixou uma reflexão: “que 
nós, enquanto dirigentes sindicais, traba-
lhadores que somos, que nos esforcemos e 
que façamos do nosso dia a dia em primeiro 
lugar a nossa segurança e que cobremos lo-
cais salubres de trabalho, pois muitas vezes 
trabalhamos sem considerar isso e quando 
chegamos na aposentadoria estamos sem 
saúde e sem condições financeiras de ter 
uma vida digna gastando o pouco que te-
mos, como aposentados, para comprar remé-
dios. Isso é muito triste. Vamos tirar daqui o 
maior proveito possível e levar para os nossos 
trabalhadores e para nosso local de trabalho 
uma conscientização maior em prol da nossa 
saúde e da nossa vida nos ambentes de tra-
balho”, destacou.

O seminário foi finalizado com a apresentação 
das palestras “O papel do movimento sindical 
na defesa do SUS”, proferida por Ronald Fer-
reira dos Santos, do CNS; “O papel da CISTT 
na promoção e prevenção da Saúde do Tra-
balhador e Trabalhadora”, com exposição de 
Geodeci Menezes de Souza, coordenador da 
Comissão Interministerial de Saúde do Traba-
lhador e Trabalhadora (CISST/CNS/MS); e “A 1ª 
Conferência Nacional da Vigilância em Saúde”, 
apresentado por Fernando Pigatto, coordena-
dor da Comissão Interministerial de Vigilância 
em Saúde (CIVS/CNS/MS). 

No dia 28 de Abril em adesão a greve geral, 
sob o lema “saúde não se negocia! Nenhum 
direito a menos!”, o presidente Marquinhos 
e diversos diretores do SINTESP, em São Pau-
lo, grande São Paulo, e também cidades do 
interior, participaram de atos e passeatas em 
prol dos trabalhadores e contra as reformas 
do governo, levando a bandeira da Seguran-
ça e Saúde do Trabalho.  

A Fundacentro também desenvolveu uma série 
de ações em prol do Dia 28 de Abril, com a 
participação do SINTESP
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O 
Movimento Abril Verde pela Saúde e 
Segurança do Trabalho veio para somar 
aos objetivos propostos pelo Dia 28 de 

Abril – Dia Mundial em Memória das Vítimas de 
Acidentes do Trabalho; e ao Dia 7 de Abril – Dia 
Mundial da Saúde. O Abril Verde é motivo para 
mobilizações, atividades, seminários, denúncias e 
reflexões em torno dos problemas que envolvem 
os acidentes, as doenças e o mundo do trabalho. 
Iniciado em 2014, o movimento tem o objetivo 
maior de reduzir os acidentes de trabalho e os 
agravos à saúde do trabalhador, além de mobili-
zar a sociedade para prevenção das doenças que 
ocorrem em decorrência do trabalho. Em 2017, o 
“Abril Verde” teve como tema: “Transtornos Men-
tais Relacionados ao Trabalho”, devido ao grande 
número de trabalhadores que atualmente sofrem 
com esse tipo de transtorno.

Segundo dados da OIT - Organização Internacio-
nal do Trabalho, divulgados em 2013, 2 milhões 
de pessoas morrem por ano por conta de doenças 
ocupacionais no mundo. Já o número de acidentes 
de trabalho fatais ao ano chegam a 321 mil. Neste 
panorama, a cada 15 segundos, um trabalhador 
morre por conta de uma doença relacionada ao 
trabalho. Os dados da OIT colocam o Brasil como 
4º colocado no ranking mundial de acidentes fa-
tais de trabalho. No Brasil, são quase quatro mil 
mortes anualmente em decorrência de acidentes 
de trabalho. Segundo Leonardo Osório Mendonça, 
procurador do Trabalho e coordenador nacional de 
Defesa do Meio Ambiente do Trabalho do MPT, o 
nosso país se situa dentre aqueles que mais mu-
tilam, adoecem e matam os seus trabalhadores, 
em números que se aproximam de estatísticas de 
guerra. Segundo dados da Previdência Social, o 
Brasil registra, em média, mais de 700 mil aciden-
tes de trabalho por ano, desde, pelo menos, o ano 
de 2010. “Como exemplo, citamos o ano de 2014, 
onde foram registrados cerca de 704 mil acidentes 
de trabalho, tendo ocorrido 2.783 óbitos e 251 mil 
e quinhentos afastamentos por período superior a 
quinze dias”, informa.

Conforme Mendonça, o Ministério Público do Tra-
balho apoia e participa ativamente do Movimento 
Abril Verde, tendo realizado, ao longo dos últimos 
meses, articulações e ações com diversos parcei-
ros e atores sociais para massificar, durante todo 
o mês de abril, a mensagem da importância da 
prevenção dos acidentes de trabalho. “Devemos 
evitar uma guerra. Por questões humanitárias, de 

economia e, principalmente, para não chorarmos 
pela perda de vidas por situação tão estúpida e 
atrasada, mas ainda existente nos tempos atuais. 
Pelos mesmos motivos, devemos cobrar a adoção 
de medidas necessárias para a prevenção de aci-
dentes de trabalho, apoiando o movimento do 
“Abril Verde”. Devemos isto em memória de todos 
aqueles que, infelizmente, merecem ser lembrados 
neste 28 de abril, mas, em especial, para evitar que 
os milhões de trabalhadores brasileiros aumentem 
a já triste e infeliz estatística oficial. Até porque 
não existe valor no mundo que possa reparar um 
trabalhador falecido, mutilado, física ou mental-
mente, por condições de trabalho que não respei-
taram as normas de saúde e segurança vigentes 
em nosso país”, declara.

“Conhecer para Prevenir”

No dia 11 de abril, o Ministério do Trabalho lançou 
a Canpat - Campanha Nacional de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho, com o objetivo de sensibili-
zar a sociedade para a importância do desenvolvi-
mento de uma cultura de prevenção de acidentes 
e doenças do trabalho. A Canpat faz parte do mo-
vimento Abril Verde, conjunto de ações realizadas 
pela sociedade para dar visibilidade ao tema da 
segurança e saúde no trabalho.

O tema da Canpat em 2017 é “Conhecer para 
Prevenir”. O foco é dar visibilidade à prevenção de 
acidentes e às doenças do trabalho, que atingem, 
diretamente ou indiretamente, a todo o conjunto 
da sociedade. “A consolidação de uma cultura de 
prevenção depende de cada um de nós. É essen-
cial que o cidadão brasileiro perceba que, quando 
acontece um acidente do trabalho, toda a socie-

dade é impactada”, afirma o ministro do Trabalho, 
Ronaldo Nogueira. “Ocorrem no Brasil, em média, 
mais de 2.800 mortes de trabalhadores por ano, 
oito por dia, uma a cada três horas. Cada acidente 
de trabalho que acontece é catastrófico em termos 
individuais, familiares e sociais”, acrescenta.

Estão previstas, para todo o país, ações conduzidas 
pelo Departamento de Segurança e Saúde no Tra-
balho (DSST), que integra a Secretaria de Inspeção 
do Trabalho (SIT) do Ministério do Trabalho, e pelas 
superintendências e gerências do Ministério. 

De 11 a 13 de abril foi realizado um grande opera-
tivo nacional, com inspeção em rodovias, e de 18 
a 24 foi a vez dos operativos estaduais, voltados 
aos ambientes em que mais ocorrem acidentes na 
área de cada regional. O encerramento da cam-
panha foi no dia 28, com seminários e palestras 
nas superintendências e gerências e a cerimônia 
nacional de encerramento em Brasília. O Ministé-
rio da Saúde, por meio do Departamento de Saúde 
Ambiental e Saúde do Trabalhador (DSAST), e o 
Conselho Federal de Medicina (CFM) foram par-
ceiros do Ministério do Trabalho na campanha. Du-
rante todo o mês de abril a sede da autarquia, em 
Brasília (DF), ficou iluminada na cor verde. 

Outros pontos espalhados pelo país também lem-
braram a importância do Movimento Abril Verde. 
O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, RJ, ficou 
iluminado de verde no dia 27, das 18h às 19h 
para marcar o Dia Mundial em Memória das Ví-
timas de Acidentes de Trabalho.  De acordo com a 
procuradora do Trabalho e coordenadora regional 
de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho, Juliane 

Movimento Abril Verde ganha todo o Brasil

Geral - Contribuição Sindical
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P 
rezado TST, a Contribuição Sindical é obriga-
toria por todos que participem de determi-
nada categoria econômica ou profissional, 

ou de uma profissão liberal, independente de se-
rem ou não associados.

Tal contribuição é distribuída, na forma da lei, aos 
sindicatos, federações, confederações e à “Conta 
Especial Emprego e Salário”, administrada pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego.

O objetivo da cobrança é o custeio das atividades 
sindicais e os valores destinados à “Conta Especial 
Emprego e Salário” integram os recursos do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador.

A contribuição sindical está prevista nos artigos 578 
a 610 da CLT. Essa contribuição é a única que o 
trabalhador não sindicalizado é obrigado a pagar.

Vamos dividir esta conta?

Os recursos da contribuição sindical são distribuí-
dos da seguinte forma:

- 60% para os Sindicatos, no caso SINTESP 
- 15% para as Federações, no caso FENATEST 
- 5% para as Confederações, no caso CNTC 
- 10% para as centrais sindicais, no caso Força 
Sindical 
- 10% para a “Conta Especial Emprego e Salário” 
no caso o Estado, conforme o art. 589 da CLT.

Quem admistra essa contribuição?

O Sindicato tem a obrigatoriedade da emissão das 
guias, isto é , fica com todas as despesas admisis-
trativas como:

Tarifa Bancária: para a qual é descontado o valor 
de R$ 2,55 por guia paga;

Gráfica: para confecção das guias, sendo que cada 
guia impressa é cobrada R$ 1,15;

Correio: postagem das guias ao endereço corres-
pondente, pela qual é cobrado o valor inicial de 
R$ 2,95 dependendo da localidade do CEP.

Contribuição Sindical - saiba os 
benefícios para quem contribui!

Para reforçar a importância dessa contribuição, 
Marcos A. Ribeiro, presidente do SINTESP, informa 
que o sindicato devolve o valor pago para o asso-
ciado através de assessoria jurídica, atendimento 
técnico e orientação pelos diretores nos plantões, 
divulgação de informações técnicas e legais da 
nossa área; muitos convênios com descontos aos 
associados; cursos de excelente qualidade, com 
valores sem igual; palestras e eventos gratuitos; 
representação dos interesses do TST em diver-
sas esferas e órgãos governamentais e privados; 
defesa dos direitos e interesses profissionais dos 
representados. “É importante que o trabalhador 
saiba que, da sua contribuição sindical recolhida 
anualmente, o sindicado fica somente com 60% 
do valor. O montante que arrecadamos com essa 
contribuição banca a estrutura do sindicato, mas 
não cobre todas as suas despesas, por isso temos 
que completar a receita com outras atividades, 
como cursos e eventos”, pontua. 

Conforme Marcos, por sermos uma categoria 
diferenciada, a contribuição é diluída, a maior 
parte acaba parando na mão dos sindicatos pre-

ponderantes (Metalúrgicos, Construção Civil, etc.). 
“Então, alertamos aos nossos representados que 
que informem seus RHs para que a contribuição 
sindical seja recolhida para o SINTESP, sindicato 
que luta por você, que trabalha para atender o 
profissional da categoria diferenciada: o Técnico de 
Segurança do Trabalho”, orienta Marquinhos. 

Você sabia que a Contribuição Sindical é indispensável  
para a manutenção do SINTESP e dos serviços prestados?

Geral - Saúde Mental - Bounout
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Campanha 
Associativa 2017
INDIQUE CINCO TÉCNICOS DE 

SEGURANÇA DO TRABALHO 
PARA ASSOCIADOS E GANHE 

UM CURSO NO SINTESP DE 15 
HORAS À SUA ESCOLHA!

Para que o profissional tenha direito 
ao curso, os cinco indicados, além 

de serem Técnicos de Segurança 
do Trabalho formados, deverão, em 
até três meses da indicação, ter sua 

condição de associados efetivada 
através de cadastro, envio de toda 

documentação solicitada e efetuar o 
pagamento da anuidade.

11 3362-1104 
www.sintesp.org.br 

sintesp@sintesp.org.br 

Mais informações:

Participe!!!

Mombelli, eventos como esse são muito importan-
tes para chamar a atenção da sociedade para a 
questão dos acidentes de trabalho, que são um 
problema de saúde pública. “Estudos demonstram 
que os acidentes potencialmente fatais ou inca-
pacitantes acometem, em especial, trabalhadores 
jovens em idade produtiva, gerando graves conse-
quências sociais e econômicas para o país”, disse 
a procuradora. 

O reitor do Santuário Cristo Redentor, padre Omar 
Raposo, disse que é preciso lembrar também que 
cada acidente e doença sofridos por alguém tem 

sérios reflexos não só para a sociedade e a eco-
nomia do país, mas principalmente, para aquele 
indivíduo e seu núcleo familiar. 

Goiás também aderiu ao Movimento. A sede do 
TCE-GO ficou iluminada em verde, como parte da 
Programação do “Abril Verde 2017”, ação coorde-
nada pelo Ministério Público do Trabalho. Além da 
iluminação especial, um grande banner foi insta-
lado no átrio e os perfis do TCE-GO que também 
ajudaram na divulgação visando conscientizar os 
servidores sobre a prevenção dos acidentes de tra-
balho e doenças ocupacionais.

O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 
(TRT-RN) deu início, dia 4 de abril, as atividades 
deste ano do ‘Abril Verde’. O evento foi realizado 
no prédio da Corte da Justiça do Trabalho e contou 
com a participação de magistrados, servidores e 
representantes de instituições e entidades preo-
cupadas com o tema. Na Justiça do Trabalho do 
Rio Grande do Norte, o ‘Abril Verde’ é coordenado 
pelos juízes Simone Jalil e Alexandre Érico, coorde-
nadores do programa “Trabalho Seguro”, além do 
vice-presidente do TRT-RN, desembargador Bento 
Herculano, que é integrante do Comitê Nacional 
do Programa.  
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Nova Lei de Incêndio

1º de Maio chama à reflexão para as  
    propostas de reformas do governo

O 
1º de Maio da Força Sindical, que 
neste ano completou sua 20ª edi-
ção, reuniu cerca de 700 mil tra-

balhadores em São Paulo. Como nos anos 
anteriores, o Dia Trabalhador da Central, 
além dos shows grandiosos com artistas 
consagrados e o sorteio de prêmios, foi 
um dia para a reflexão e em defesa das 
bandeiras de luta da classe trabalhadora.

Um dos motivos foi o fato de que este 
ano o governo, articulado com parlamentares 
da base governista e com a desculpa de sanar 
os cofres públicos e criar empregos, almeja levar 
adiante suas propostas de reformas da previdên-
cia e trabalhista, que ceifam direitos históricos 
dos trabalhadores.

Por isso, neste Dia do Trabalhador as propostas 
de reformas do governo foram pautas constan-
tes dos discursos de dirigentes sindicais e autori-
dades presentes ao evento. E a intensificação da 
luta com novos “Dias Nacionais de Paralisações, 

Atos e Greves”, uma realidade cada vez mais 
próxima. No Ato Político do 1º de Maio da Força, 
dirigentes sindicais das mais variadas categorias, 
e autoridades deram seus recados a trabalhado-
res, governo e parlamentares de que não aceita-
rão, em hipótese alguma, a retirada de direitos 
duramente conquistados ao longo dos anos.

Elza Costa, tesoureira dos Metalúrgicos de São 
Paulo, enalteceu os 20 anos do 1º de Maio da 
Força e conclamou a que todos mandassem 
um sonoro ‘NÃO!’ às propostas de reformas 

do governo. Segundo 
Serginho, presidente da 
Federação dos Quími-
cos, “é um engodo dizer 
que acabar com direitos 
vai gerar empregos”. 
Ramalho, presidente do 
Sindicato da Construção 
Civil e deputado esta-
dual, disse não querer 
repetir o que já foi dito, 
apesar de concordar 
com tudo, e disse estar 
“chateado com um pre-
feito, que ajudei a ele-
ger, que veio ano passa-
do aqui no 1º de Maio 
apenas para pedir voto 
e fazer demagogia”.

Danilo Pereira, presiden-
te da Força-SP, garantiu 
que, se as propostas do 
governo forem aprova-
das como estão, “quem 
está desempregado não 
vai conseguir emprego 
tão cedo, e quem está 

prestes a se aposentar, não terá uma apo-
sentadoria digna”. Segundo Luiz Antonio 
de Medeiros, ex-presidente e fundador da 
Força Sindical, “os parlamentares foram 
convidados para o 1º de Maio da Força, 
mas só três compareceram. Os demais 
fugiram”. Miguel Torres, presidente dos 
Metalúrgicos de São Paulo, mostrou-se 
contrário a “um governo que prometeu 
retomar o desenvolvimento do País e deu 
no que deu, e que garantiu que seria de-

mocrático, mas mostra-se arbitrário”. 

Novas paralisações e greves

João Carlos Gonçalves, Juruna, secretário-geral 
da Força Sindical, leu um documento assinado 
pelos presidentes de todas as centrais garantin-
do que o Dia 28 de Abril, de Paralisações, Atos 
e Greves deverão repetir-se, brevemente, em 
nova(s) data(s). O presidente da Força Sindical e 
Deputado Federal Paulo Pereira da Silva, o Pauli-
nho, destacou a importância de nos mantermos 
unidos e mobilizados em defesa dos direitos dos 
trabalhadores e contra as propostas das refor-
mas previdenciária e trabalhista apresentadas 
pelo governo. “As propostas, se aprovadas como 
estão, trarão prejuízos incalculáveis aos traba-
lhadores de hoje e do amanhã. E não podemos 
permitir que isto aconteça. Por isto nossa luta 
tem de ser intensificada, e cada dia com mais 
gente pressionando e cobrando atitudes do go-
verno e dos parlamentares que compactuaram 
com as pretensões desse governo. Na próxima 
4ª feira as centrais devem estar reunidas para 
decidir uma agenda de lutas e paralisações em 
nível nacional.

Durante o ato, o público que passou pelo evento 
pôde tirar dúvidas sobre a reforma da Previdên-
cia que o governo pretende fazer em uma tenda 
montada ao lado do palco. Também foram sor-
teados 19 automóveis ao final do evento.

O SINTESP, representado pelo presidente Mar-
quinhos e os diretores Luiz Crispim, Cosmo Pa-
lasio e Sebastião Ferreira, marcou presença no 
evento e reforçou o repúdio da categoria dos 
Técnicos de Segurança do Trabalho às reformas 
em tramitação no governo. “O SINTESP levou 
sua bandeira contra as reformas e sucateamento 
do trabalho”, afirmou Marquinhos.  

G
er

al

Fo
to

: J
un

io
r 

C
an

ut
to



Jornal do Sintesp - Ano 2017 - Nº 291

DIversidade - Dia da mulher

Ju
rí

di
co

Jurídico - Trintídio / Novos Convênios

A 
dispensa do funcionário no 
período de 30 dias (Trintídio) 
que antecede a data base 

(1º de maio) dá ensejo ao pagamento da inde-
nização prevista na Lei nº 7.238/84, que dispõe 
no artigo 9º: 

“O empregado dispensado, sem justa causa, 
no período de 30 (trinta) dias que antecede 
a data de sua correção salarial, terá direito à 
indenização adicional equivalente a um salário 
mensal, seja ele optante ou não pelo Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.

IN 02/92 - Art. 10 - “Será devido o pagamen-
to de uma indenização adicional equivalente 
a um salário mensal, no valor deste à data da 
comunicação do despedimento, na hipótese de 
dispensa do empregado sem justa causa, no 
período de 30 dias que antecede a data-base, 
conforme previsto no art. 9.o da Lei 7238/84.”

A extinção do contrato de trabalho torna-se 
efetiva somente após a expiração do aviso pré-

vio, sendo certo que 
deverá haver proje-
ção dos 30 dias no 
caso do aviso prévio 
indenizado.

Portanto, aos funcio-
nários dispensados 
no mês de abril, cuja 
extinção do contrato 
se efetiva no mês de 
abril (pelo término do 
cumprimento do aviso 
prévio ou projeção do 
aviso prévio indeniza-
do) é devido o pagamento da mencionada multa.

“O trintídio que antecede a data-base é de 1º 
de abril a 30 de abril, uma vez que data-base 
dos Técnicos de Segurança do Trabalho é em 
1º de Maio”.

Ocorre, porém, que, de acordo com o Enuncia-
do 182 do TST, o aviso prévio, mesmo indeni-

zado, integra o tempo de serviço para efeito de 
indenização adicional.

Não se aplica nos casos de contrato por prazo 
determinado, pelo transcurso do prazo.

Os empregados dispensados em Maio, com o fim 
do aviso prévio em Junho, farão jus ao reajuste sa-
larial que vier a ser estabelecido na data-base.  

Orientação sobre a dispensa do funcionário no 
    Trintídio que antecede a Data Base
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Formação profissional

Qual o objetivo maior da formação profissional?
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O 
s cursos técnicos 
de nível médio 
aceleram a entra-

da no mercado de trabalho 
e surgiram para atender a 
carência de mão de obra 
técnica. Dessa forma, es-
ses técnicos supririam a 
demanda de mercado cada 
vez mais crescente para por 
profissionais qualificados e 

especializados, frutos da uma boa formação 
e com competência para aplicar a aprendiza-
gem proporcionada pelo curso técnico.

Com base nesse fator, um dos principais 
motivos em buscar esse tipo de formação, 
é a necessidade do aluno em entrar rapida-
mente para o mercado de trabalho, levando 
em conta que a formação técnica em nível 
médio, tem o objetivo de capacitar profis-
sionalmente os alunos em áreas específicas, 
com conhecimentos práticos e teóricos nos 
segmentos de trabalho, haja vista que para 

o mercado de trabalho não é só o diploma 
que conta, a competência, conhecimento e 
habilidades podem ser o diferencial na hora 
de concorrer a vaga de emprego e assim 
atender as necessidades das empresas. 

O que o SINTESP tem observado junto aos 
Técnicos em Segurança Do Trabalho recém-
-formados é o inverso disso, pois os cursos 
de formação não suprem a necessidade de 
ensino prático que a profissão exige e é ine-
rente a atuação do TST, os quais, em grande 
número, concluem o curso com deficiências, 
uma vez que lhes foi proporcionado forma-
ção somente teórica - a exemplo: avalia-
ções quantitativas de agentes ambientais, 
técnicas de suporte básico à vida, aplicação 
de técnicas de segurança em trabalhos que 
envolvam riscos com normas especificas, e 
elaboração efetiva de programas de pre-
venção.

Sempre acompanhando e avaliando a ne-
cessidade de melhor qualidade na formação 

do profissional TST, 
- pois existem em 
São Paulo 400 es-
colas autorizadas a 
ministrarem o curso 
Técnico em Segu-
rança do Trabalho 
- o SINTESP apon-
ta um dos motivos 
dessa deficiência: 
a experiência dos 
docentes. Gran-
de número desses 
profissionais, que 
formam outros pro-
fissionais, não tem 
experiência prática, 
nunca atuaram após 
formados, tornam-
-se professores e, 
consequentemente, 
sem ter experiência 
e habilidade prática 
ensinam somente 
teoria. O exemplo 
disso são algumas 
formações em nível 
tecnológico, sem 
mercado de traba-

lho e sem experiência na profissão, torna-
rem-se docentes. 

O mais impactante é a justificativa por par-
te de algumas escolas, as quais alegam que 
devido ao valor da hora aula não conseguem 
profissionais com experiência de atuação na 
profissão para lecionarem. O resultado dessa 
falta de experiência prática dos formadores 
são as deficiências verificadas nos formandos.

Também há a questão do não cumprimento 
do catálogo nacional de cursos técnicos do 
MEC, o qual, para aulas práticas, recomenda 
a seguinte estrutura: Laboratório de comba-
te a incêndio - Laboratório de higiene ocu-
pacional; - Laboratório de suporte básico à 
vida. Enfim, estrutura mínima para capacitar 
o aluno sobre TST, a qual as escolas tam-
bém não cumprem alegando o investimento 
muito alto, e esquecendo-se que o requisito 
básico não é somente lucrar com a venda 
de cursos, mas, obrigatoriamente, cumprir o 
que determina o catálogo nacional e contri-
buir com a sociedade oferecendo cursos de 
qualidade, e, que, realmente, cumpram seu 
objetivo maior que é a formação profissio-
nalizante que capacite o aluno a atuar após 
formado.   

Tânia Angelina dos Santos 
Diretora Executiva, responsável pela pasta 
de Formação Profissional do SINTESP
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a Medidas de prevenção e combate a 
   incêndio agora é exigência federal

A 
*lei federal Nº 
13.425, DE 30 DE 
MARÇO DE 2017*, 

vem estabelecer diretrizes 
gerais sobre medidas de prevenção e combate 
a incêndio e a desastres em estabelecimentos, 
edificações e áreas de reunião de público.

Dentre as principais medidas, assinada pelo pre-
sidente Michel Temer, esta Lei estabelece que o 
Corpo de Bombeiros não é mais o único agente 
fiscalizador dos projetos de combate a incêndio.

Agora, nas cidades que não possuem corpos 
de bombeiros deve ser criado um convênio en-
tre prefeitura e Corpo de Bombeiros, para que 
o município possa ter equipe fiscalizadora e 
treinada. Esse convênio será feito entre a pre-
feitura e o Estado já que a Corporação Militar 
é uma entidade estadual.

A ausência desses profissionais especializados 
atinge 78% dos municípios paulistas, ou seja, 
das 645 cidades do Estado de São Paulo, em 
apenas 145 existem lei municipal e convênio 
com a presença de pelo menos um membro 
da corporação do Corpo de Bombeiros, con-
dição mínima para o cumprimento de regras, 
como habilitação para a certificação de segu-
rança e formação de brigadas de incêndio.

A falta do bombeiro também deixa completa-
mente desguarnecido o sistema de certifica-
ção de funcionamento de empresas, através 
da emissão do AVCB – Auto de Vistoria do 
Corpo de Bombeiros.

 Cabe às prefeituras realizar esse papel da emissão 
do Alvará de funcionamento, após a emissão do 
AVCB, mas é sabido que na maioria dos municí-
pios pequenos a situação fica sem respaldo técni-
co-profissional. O plano de convênio com as pre-
feituras vai, com o tempo, suprir essa necessidade.

Com a entrada da lei em vigor daqui a seis 
meses, o Técnico de Segurança do Trabalho 
terá mais abrangência nos estabelecimentos, 
como edificações de comércio e serviços, imó-
veis públicos ou ocupados pelo poder público 
e áreas de reunião de público, cobertos ou 

descobertos, cercados ou não, com ocupação 
simultânea potencial igual ou superior a 100 
pessoas, onde poderá colocar em prática o 
que foi visto durante o seu estudo acadêmico 
na NR 23. Com a determinação da Lei Federal, 
as empresa do comércio, serviços, e de reunião 
de público, o TST terá mais abrangência de 
campo para desenvolver seus trabalhos, con-
forme a NR 23. Uma vez que a maioria das 
empresas não se preocupam em treinar seus 
trabalhadores quanto ao uso de extintores, 
abandono de área, entre outras ações. 

Nos locais onde não houver possibilidade de rea-
lização da vistoria prevista pelo Corpo de Bombei-
ros Militar, a análise das medidas de prevenção, 
ficará a cargo da equipe técnica da prefeitura mu-
nicipal com treinamento em prevenção e combate 
a incêndio e emergências, mediante o convênio.

Cabe ao Corpo de Bombeiros Militar planejar, 
analisar, avaliar, vistoriar, aprovar e fiscalizar as 
medidas de prevenção e combate a incêndio e a 
desastres em estabelecimentos, edificações e áreas 
de reunião de público e a instalações temporárias.

Sem prejuízo de outras medidas cabíveis na 
Lei nº 11.901, 12/01/2009, poderá ser exigida 
a existência de bombeiros civis, bem como de 
funcionários treinados para agir em situações 
de emergência, certificados por cursos oficial-
mente reconhecidos.

O poder público municipal e o Corpo de 
Bombeiros Militar realizarão fiscalizações 
e vistorias periódicas nos estabelecimentos 
comerciais e de serviços e nos edifícios re-
sidenciais multifamiliares e, se constatadas 
irregularidades nas vistorias, serão aplicadas 
as sanções administrativas cabíveis previstas 
nas legislações estadual e municipal, incluin-
do advertência, multa, interdição, embargo e 
outras medidas pertinentes.

Às faculdades de ensino superior de Enge-
nharia e Arquitetura também será exigido que 
incluam, em suas grades curriculares, a disci-
plina de projetos de combate a incêndio. A lei 
estabelece um prazo de até seis meses para 
essa adequação nos cursos.

Além disso, a lei exige que o CONFEA/CREA 
exija a apresentação dos projetos técnicos ela-
borados pelos profissionais.

Segundo a nova lei, incorrerá em improbidade 
administrativa o prefeito municipal que deixar 
de tomar as providências necessárias para 
garantir a observância da lei, e estabelece o 
limite de até dois anos para que as prefeituras 
se adequem às novas exigências. 

Com essa exigência da lei, acredita-se que as 
empresas irão se ater mais às condições de 
Prevenção e Combate à Incêndio, conforme 
consta no item NR 23.1. Todos os emprega-
dores devem adotar medidas de prevenção de 
incêndios, em conformidade com a legislação 
estadual e as normas técnicas aplicáveis.

E conforme no item 23.1.1, o empregador 
deve providenciar para todos os trabalhadores 
informações sobre: 

 a) utilização dos equipamentos de   
 combate ao incêndio; 

 b) procedimentos para evacuação dos  
  locais de trabalho com segurança; 

 c) dispositivos de alarme existentes.

O SINTESP já está sendo precursor nessas 
medidas de PCI (prevenção contra incêndio), 
preocupado com o índice de formandos e for-
mados, empregabilidade insuficiente e a mu-
dança da NR 23, a qual direcionou aos Estados 
à medida de Prevenção Contra Incêndio, por 
isso vem administrando cursos e treinamentos 
específicos desta área, nos quais o profissional 
Técnico de Segurança do Trabalho poderá am-
pliar sua capacitação técnica e agregar outros 
meios para suprir a falta de empregos. 

Wagner De Paula
Técnico de Segurança do Trabalho; 

membro da Comissão de Estudos 

da CB 24; pós Graduado em 

Engenharia Ambiental; pós 

Graduando em Engenharia de 

Segurança Contra Incêndio e Pânico




