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SESMT - Serviços Especializados em En-
genharia de Segurança e em Medicina 
do Trabalho completou 45 anos de cria-
ção este ano. Para consolidar esta marca 
importante, nos reunimos para mais uma 

grande confraternização no dia 27 de Julho, na sede 
do Dieese - Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos, juntamente com todos os 
atores que compõem esta Equipe Multidisciplinar, que 
foi criada justamente para trabalhar em favor da inte-
gridade física e saúde de todos os empregados.

Já é uma tradição o SINTESP realizar, com os demais 
profissionais do SESMT, um dia de ...
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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
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ais uma vez comemoramos o aniversá-
rio de implantação do SESMT. Este ano 
completamos os 45 anos de criação dos 

“Serviços Especializados em Engenharia de Segu-
rança e em Medicina do Trabalho”. Para consolidar 
esta marca importante, nos reunimos para mais uma 
grande confraternização no dia 27 de Julho, na sede 
do Dieese - Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos, juntamente com todos 
os atores que compõem esta Equipe Multidisciplinar, 
que foi criada justamente para trabalhar em favor da 
integridade física e saúde de todos os trabalhadores.

Já é uma tradição o SINTESP, como sempre comprome-
tido nas questões de Segurança e Saúde do Trabalha-
dor, realizar, com os demais profissionais do SESMT, um 
dia de homenagens e reflexões sobre nosso papel de 
agentes multiplicadores, procurando criar, dentro das 
organizações públicas e privadas, uma cultura preven-
cionista e, ao mesmo tempo, nos colocarmos na van-
guarda da defesa da integridade física e qualidade da 
saúde dos trabalhadores e nos ambientes de trabalho.

Desde a criação deste Serviço Especializado, que ocor-
reu no ano de 1972, época em que o nosso país já 
havia se consagrado como tricampeão mundial de 
futebol, recebemos também, nesta mesma década, 
um malfadado título: o de campeão mundial de aci-
dentes do trabalho, atingindo a marca de mais de 1 
milhão e 700 mil  acidentes. Após a criação do SESMT 
pudemos comprovar, através de dados estatísticos, 
que houve uma significativa redução em relação às 
ocorrências de acidentes, que refletiram também para 
diminuir as mazelas sociais tais como: mortes, mutila-

ções, sequelas e doenças ocupacionais, que causaram 
tantas dores e sofrimentos aos familiares destes aci-
dentados, impactando diretamente no custo Brasil.

Atualmente, estamos sentindo na pele os efeitos de algu-
mas mudanças controversas, como as reformas realiza-
das pela classe política, aprovando a lei da Terceirização 
total dos trabalhadores nos ambientes de trabalho; a Re-
forma Trabalhista, que retira em grande parte os direitos 
adquiridos há tempos para a salvaguarda da segurança 
e saúde dos trabalhadores e, para completar, notamos o 
descaso para com os representantes dos trabalhadores, 
que são os sindicatos por categoria, e com isso, agora, 
mais do que nunca, torna-se necessária a União entre to-
dos os profissionais integrantes do SESMT: Engenheiros 
de Segurança, Médicos do Trabalho, Enfermeiros e Auxi-
liares de Enfermagens e, nós, os Técnicos de Segurança 
do Trabalho. Este é um momento em que precisamos dar 
as mãos e andarmos lado a lado para que possamos, 
dentro de um processo de melhoria contínua, avançar 
cada vez mais na gestão e solução dos problemas envol-
vendo a Segurança e Saúde de todos os trabalhadores. 

Em nosso evento comemorativo ficou claro que essas 
reformas irão nos prejudicar e até mesmo causar rup-
turas irrecuperáveis na área de Segurança e Saúde do 
Trabalho. Todos os presentes demonstraram suas preo-
cupações e parabenizaram o SINTESP por abordar esse 
tema no evento, uma vez que a carência de informa-
ções tem causado muitas dúvidas entre os profissionais 
da categoria. Portanto, salientamos que é fundamental 
o TST estar atento à essas mudanças e mais participa-
tivo em nossas ações, pois unidos somos fortes e mais 
preparados para vencermos todos esses desafios!

Marcos Antonio de 
Almeida Ribeiro 
Presidente do SINTESP
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o dia 1º de julho de 
2017, o SINTESP inau-
gurou a nova sede da 

Regional Baixada Santista, na Rua 
Cidade de Toledo, 13, sala 55, no 
centro de Santos, SP. A iniciativa é 
importante porque a Regional SIN-
TESP Baixada Santista está inserida 
em um dos maiores polos industriais 
e de serviços no Estado de São Pau-

lo, ainda com uma característica diferenciada 
que são as atividades Portuárias e Marítimas, 
Petróleo e Gás. “Temos muitos profissionais 
Técnicos de Segurança do Trabalho na Região 
e a presença do SINTESP facilita o acesso ao 
Sindicato de forma mais rápida e eficiente”, in-
forma Valdizar Albuquerque, vice-presidente da 
Regional Baixada Santista.

Para ele, os trabalhos da Regional Baixada San-
tista objetivam seguir os prenúncios que foram 
destacados na solenidade de posse da nova ges-
tão que assumiu em 2017: “priorizando a união 
de todos os diretores do SINTESP para trabalhar 
em prol de conquistas ainda muito maiores a 
serem alcançadas, defendendo a categoria das 
ameaças na retirada de direitos fundamentais 
conquistados ao longo dos anos, além de atuar 
continuamente para melhorar as condições dig-
nas de trabalho para o profissional TST e de to-
dos os trabalhadores”, ressaltou Albuquerque. 

O tema e-Social foi escolhido para abrir a pro-
gramação de palestras desta nova gestão por 
acreditarem que será um grande diferencial 
para o profissional a partir de sua implantação. 
Por isso, o conteúdo apresentado pelo professor 
Jomar Azevedo, Técnico de Segurança do Tra-
balho e administrador de empresas, focou no 
projeto e-Social “definição”, abrangência; Ob-
jetivos, Legislação Trabalhista, Legislação Fiscal, 
Legislação Previdenciária; rotinas operacionais, 
eventos iniciais – tabelas; eventos periódicos 
– procedimentos de segurança e medicina do 
trabalho. O e-Social passará a ser obrigatório 
em 2018, depois de um prazo de prorroga-
ção, uma vez que começará com empresas de 
grande e médio porte, e depois passará para as 
pequenas e microempreendedores individuais 
com um funcionário registrado. Na opinião de 
Albuquerque, o Técnico de Segurança do Traba-

lho, que desconhecer os vieses que compõem a 
SST nesta ferramenta estará fora do mercado de 
trabalho. “Possibilitar o acesso, conhecimento e 
capacitar nosso representado sempre foi nosso 
diferencial e, aqui na Baixada Santista, não po-
deria ser diferente, vamos investir tudo o que 
pudermos na capacitação e representação na 
defesa dos direitos trabalhistas e profissional, 
abordando, sempre que possível, temas como 
esse”, observou o vice-presidente.

Valdizar comentou que a interação com o públi-
co foi bem produtiva e atingiu as expectativas 
do evento. “A princípio, percebi que os partici-
pantes estavam bem desconfiados, principal-
mente porque o histórico da região não é de 
participação em eventos deste tipo, bem como 
em atividades frequentes entre o Sindicato e 
Profissionais Técnicos de Segurança do Trabalho. 
Contudo, as expectativas foram atingidas na 
inauguração, com uma boa participação de pú-
blico, sendo que o mais importante foi constatar 
que, em sua grande maioria, eram profissionais 
atuantes no mercado e de boa experiência que 
poderão compartilhar a vivência com os demais 
profissionais no mercado”, salientou. Ele pon-
tuou que existem carência de informações sobre 

SST na região, e o tema 
e-Social, especificamen-
te, ainda é desconheci-

do por profissionais de todo o Brasil.

Sobre os próximos passos da Regional Baixada 
Santista, está sendo elaborado um calendário 
de cursos e atividades em função da demanda 
que os profissionais têm enviado para a regio-
nal. “Fiz uma pesquisa entre os associados e a 
maioria pediu atividades em Trabalho em Altu-
ra, AVCB, Espaço Confinado, Fiscalização nas 
empresas e Escolas de Formação, em linhas ge-
rais a mesma demanda das demais regionais”, 
comentou Albuquerque.

As perspectivas dele, a partir desta primeira 
ação, é agregar, cada vez mais, Técnicos de Se-
gurança do Trabalho para fortalecer a profissão 
na região, além de atuar em prol da valorização 
da categoria tanto pelo empregador como pe-
las demais atividades em que são prestados os 
serviços técnicos profissionais.

Albuquerque registra que a Regional Baixada 
Santista surpreende a todos que lá passam para 
visitar. “Estamos num espaço centralizado na 
Região e de fácil acesso, localizado em uma edi-
ficação comercial que apresenta toda a infraes-
trutura, modernidade e conforto para o Técnico 
de Segurança do Trabalho aproveitar melhor as 
oportunidades de capacitação, network e reci-
clagem de conhecimentos”, afirmou.

Participaram do evento de inauguração, o pre-
sidente do SINTESP, Marquinhos; a gestora de 
treinamentos, Celeste Santos; e os diretores 
Rene Cavalcanti e Tania Santos. 

SINTESP inaugura Nova Sede da Regional  
 Baixada Santista, com palestra sobre eSocial

Regional Sorocaba e ABCDZYX

Abordando o tema 
eSocial, Valdizar 
inaugurou as 
atividades da Regional 
Baixada Santista 
com as presenças do 
presidente Marquinhos; 
da gestora de eventos, 
Celeste; e dos diretores 
Rene e Tania
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az tempo que to-
dos ouvimos falar 
sobre os impactos e 

problemas causados pela 
terceirização. Que a ter-
ceirização é um problema 
para a segurança e saúde 
no trabalho isso qualquer 
pessoa um pouco mais 
consciente já sabe, no 
entanto, muito antes do 

problema ser causado pela legalização de 
tipo de relação ele já existe e segue pela 
postura de algumas pessoas. Por isso preci-
samos estar atentos não apenas às mudan-
ças que ocorrem na legislação mas, muito 
especialmente, nas nossas formas de agir, 
segundo observa Cosmo Palasio, diretor do 
SINTESP, responsável pela pasta Ética, Ci-
dadania e Trabalho.

“Não são poucos os casos que conhece-
mos de discriminação entre profissionais 
de segurança do trabalho e isso me parece 
muito estranho porque nossa gente, via de 
regra, é sempre muito acolhedora e cons-

ciente dos problemas existentes nos diver-
sos tipos de relações. Mas a oportunidade 
de se achar melhor ou maior do que o ou-
tro pode levar algumas pessoas ao enten-
dimento de que não há a necessidade de 
respeitar seu colega de profissão. Aliás, se 
queremos de fato o melhor para todas as 
nossas relações precisamos aprender que 
antes do gostar do outro precisamos em 
todos os sentidos aprender a importância 
de respeitar o outro”, aponta ele.

Para Cosmo, o fato de haver desigualdade 
da forma de contratação, no quanto se ga-
nha ou nas condições de trabalho não dá 
direito a qualquer pessoa que seja a tra-
tar o outro com desrespeito e arrogância e 
se isso não é compreendido naturalmente 
deve ser objeto de aprendizado imediato. 
“A possibilidade do trabalho do outro não 
se adequar a sua forma de ver não pode ser 
razão para tratamento grosseiro ou irônico 
- antes deve ser tratado como possibilidade 
de auxilio e aprendizado entre profissionais 
da mesma área - é feito com respeito e cor-
dialidade”, diz.

Cosmo acentua 
que, ao final 
somos profissio-
nais de seguran-
ça do trabalho 
e antes disso 
todos iguais pe-
rante a socie-
dade como um 
todo. “Um car-
go, uma posição 
ou qualquer coi-
sa que seja não 
nos deve fazer 
em qualquer 
momento crer 
que isso seja 
diferente. O res-
peito é a base para a construção de relações 
sadias que somadas fazem a sociedade me-
lhor”, destaca.

Conforme ele, saber respeitar é uma quali-
dade para qualquer profissional e demons-
tra entre outras coisas maturidade pessoal e 
profissional.  

Cosmo: “Saber respeitar 
é uma qualidade para 
qualquer profissional e 
demonstra maturidade 
pessoal e profissional”
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SESMT - Serviços Especializados em En-
genharia de Segurança e em Medicina 
do Trabalho completou 45 anos de cria-
ção este ano. Para consolidar esta mar-
ca importante, nos reunimos para mais 

uma grande confraternização no dia 27 de Julho, na 
sede do Dieese - Departamento Intersindical de Esta-
tística e Estudos Socioeconômicos, juntamente com to-
dos os atores que compõem esta Equipe Multidiscipli-
nar, que foi criada justamente para trabalhar em favor 
da integridade física e saúde de todos os empregados.

Já é uma tradição o SINTESP realizar, com os demais 
profissionais do SESMT, um dia de homenagens e re-
flexões sobre o papel desses agentes multiplicadores. 
O presidente do SINTESP, Marcos Ribeiro, o Marqui-
nhos, destacou que os profissionais do SESMT sem-
pre procuram criar, dentro das orga-
nizações públicas e privadas, uma 
cultura prevencionista e, ao mesmo 
tempo, se colocar na vanguarda da 
defesa da integridade física e qua-
lidade da saúde dos trabalhadores 
nos ambientes de trabalho.

Durante a solenidade, que contou 
com as presenças de Luiz Carlos de 
Oliveira, o Luisinho, presidente do 
Dieese - Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeconô-
micos; Armando Henrique, diretor do 
SINTESP e presidente da FENATEST; 
Cleonice Caetano de Souza, secretária 
de Segurança e Saúde do Trabalho da 
UGT – União Geral dos Trabalhadores; 
João Scaboli, do Departamento de Saúde e Segurança 
do Trabalhador da Força Nacional e da Fequimfar - Fe-
deração dos Trabalhadores Químicos do Estado de São 
Paulo; Robinson Leme, diretor de SST da Feticom - Fede-
ração dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e 
do Mobiliário do Estado de São Paulo; Elenildo Queiroz, 
o Nildo, presidente do Diesat - Departamento Intersin-
dical de Estudos e Pesquisas de Saúde e dos Ambientes 
de Trabalho e diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Guarulhos; destacaram a importância do evento para 
reforçar as ações prevencionistas nos ambientes de 
trabalho e o papel dos profissionais do SESMT para as 
melhorias que já foram alcançadas até hoje.

Desde a criação deste Serviço Especializado, que ocor-
reu no ano de 1972, época em que o nosso país já 
havia se consagrado como tricampeão mundial de fu-
tebol, recebemos também, nesta mesma década, um 

malfadado título: o de campeão 
mundial de acidentes do trabalho, 
atingindo a marca de mais de 1 
milhão e 700 mil  acidentes. Após 
a criação do SESMT pudemos com-
provar, através de dados estatísticos, 
que houve uma significativa redução 
em relação às ocorrências de aciden-
tes, que refletiram também na redu-
ção das mazelas sociais, tais como: 
mortes, mutilações, sequelas e doen-
ças ocupacionais, que causaram tan-
tas dores e sofrimentos aos familia-
res destes acidentados, impactando 
diretamente no custo Brasil.

Outro fator que foi muito pontua-
do nas falas durante a sole-

nidade referiu-se ao momento de mudanças 
controversas que o país está passando e que 
vão afetar negativamente a vida de todos os 
trabalhadores, especialmente por 

causa das reformas realizadas pela classe política, 
aprovando a lei da terceirização total dos trabalha-
dores nos ambientes de trabalho; a reforma traba-
lhista, que retira em grande parte os direitos adqui-
ridos há tempos para a salvaguarda da segurança e 
saúde dos trabalhadores. “Para completar, notamos 
o descaso para com os representantes dos trabalha-
dores, que são os sindicatos por categoria, e com 
isso, agora, mais do que nunca, torna-se necessá-
ria a união entre todos os profissionais integrantes 
do SESMT: Engenheiros de Segurança, Médicos do 
Trabalho, Enfermeiros e Auxiliares de Enfermagem 
e, nós, os Técnicos de Segurança do Trabalho. Em 
nosso evento comemorativo ficou claro que essas 
reformas irão nos prejudicar e até mesmo causar 
rupturas irrecuperáveis na área de Segurança e Saú-
de do Trabalho”, declarou Marquinhos. 

O tema foi destaque na programação do dia com a 
palestra “Impactos Negativos da Terceirização e Re-
forma Trabalhista na SST”, proferida por Vitor Pagani, 

do Dieese, que mostrou um histórico 

SINTESP comemorou
  também os 45 anos do SESMT

Marquinhos ressaltou 
que mais do que 
nunca é necessária 
a união de todos os 
membros do SESMT

Todas as autoridades chamaram a atenção 
para os riscos que as reformas poderão trazer 
para os trabalhadores, cujo tema foi debatido 
durante o encontro 

Dr. Carneiro, da Abresst; Scaboli, da Fequimfar; Armando, da Fenatest; Luisinho, 
do Dieese; Marquinhos; Cleonice, da UGT; Nildo, do Diesat; Robinson, da Feticom; 
e Maria Laura, do Coren-SP; participaram da solenidade de abertura
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das reformas, como foram construídas, como estão os 
processos atuais e andamentos, bem como os pon-
tos que são mais relevantes para a atenção da classe 
trabalhadora e representantes do movimento sindical.

Também compôs o evento algumas homenagens 
aos profissionais que são referências na área. Este 
ano, o SINTESP homenageou o TST Walter Finatti 
Jr.; o engenheiro do Trabalho, Gianfranco Pampalon, 
que também é auditor fiscal do MTE; o médico do 
Trabalho, Dr. José Carlos Carneiro; a enfermeira do 
Trabalho, Maria Laura B. Apparecida; e prestou uma 
homenagem especial à Reynaldo Lenci, diretor da 
empresa Meio Equipamentos.

O futuro do SESMT
Além de agradecerem as homenagens, os profis-
sionais fizeram considerações sobre o momento 
atual do SESMT e sua importância para a melhoria 
contínua das práticas prevencionistas.

O engenheiro de Segurança, Gianfranco Pampalon, 
expressou seu sentimento de orgulho por ter sido 
homenageado nesta edição do evento e feliz pelo 
reconhecimento que ganhou de grandes amigos. “Eu 

sempre atuo pensan-
do na causa, quando 
faço uma fiscalização 
quero promover o 
SESMT, apontando a 
importância dos TSTs, 
dos médicos e demais 
profissionais, converso 
com eles, mas quem 
vai ter que mostrar 
os resultados é a em-
presa, o empregador. 
Procuro agir assim 
porque vejo que o 
Técnico é muito im-
portante para fazer as 
ações do dia a dia, ele 
tem que assessorar, 

conduzir a proposta da gestão, mas quem tem que 
executar e implantar é a empresa, então, a minha 
ideia é que a segurança e saúde do trabalho não é 
uma atividade à parte, mas, sim, faz parte de toda a 
atividade corporativa. Quando o empresário entender 
isso, com certeza a segurança e saúde do trabalho vai 
melhorar muito no Brasil”, pontuou.

Na opinião de Gianfranco, as mudanças propostas 
nas reformas podem vir a prejudicar substancial-
mente o SESMT. “É um caminho sem volta, mas 
precisamos avaliar se essas empresas terceirizadas 
vão crescer de tal monta que o SESMT terá que ser 

absorvido por elas. Nós, do MTE,  não temos como 
avaliar direito, pois o Ministério do Trabalho não foi 
consultado para contribuir com as regras dessas re-
formas, então, ficamos de mãos atadas e estamos 
estranhando o resultado total que tem sido apre-
sentado. A ideia era aumentar as oportunidades de 
emprego, facilitar a inserção no mercado de traba-
lho, evitar a demissão e aumentar a admissão, mas 
alguns aspectos propostos foram muito infelizes, 
principalmente, em relação à terceirização, já que 
tem alguns itens que são muito preocupantes e, 
consequentemente, vão trazer resultados negativos 
para os trabalhadores. É um momento de avaliar-
mos, pensarmos e verificarmos que medidas po-
dem ser adotadas para mitigar essas falhas que 
foram apresentadas”, observou.

Para Gianfranco, a integração entre os membros do 
SESMT dentro das empresas é fantástica, primeiro, 
porque ele é professor nos cursos de Engenharia do 
Trabalho e sempre reforça que ninguém dentro do 
SESMT é isolado, fica em uma ilha, e, sim, faz parte 
de um todo. “O SESMT deve integrar o médico com 
o enfermeiro; o enfermeiro com o técnico; o técnico, 
por sua vez, com o engenheiro e, assim por diante. 
Grandes empresas já descobriram isso e tem até a 
figura do psicólogo que ainda não é oficial dentro 
desse quadro, mas que já vem fazendo grandes con-
tribuições. Descobriram 
que o total da soma das 
ações desses profissio-
nais é muito maior que 
a soma das partes e dá 
um resultado muito me-
lhor, com mais sinergia e 
benefícios para todos”, 
destacou.

Além disso, Gianfranco 
ressaltou a importância 
da integração também 
entre os departamentos 
de Engenharia, Produ-
ção, Manutenção, RH, 
que para ele, hoje, é um 
dos principais agentes 
na condução adequada 
da SST junto aos traba-
lhadores. “Hoje fiz uma 
notificação em uma em-
presa, na qual chamei 
um representante do 
SESMT e um do RH por-
que várias medidas que 
eles terão que imple-
mentar vão exigir recur-

sos e conhecimento apurado, por isso eles vão ter que 
agir juntos e se não o fizerem vamos ter que voltar a 
conversar, rever os prazos e multar de novo”, atentou. 

Portanto, Gianfranco diz que diante da importância 
do SESMT nas empresas, o ideal que ele gostaria de 
ver num evento como esse é o auditório cheio de 
empresários, para conseguirmos fazer esses discursos 
para eles e mostrar que vale a pena fazer a segurança 

O engenheiro 
e auditor fiscal, 
Gianfranco, destacou 
que gostaria de ver o 
auditório repleto de 
empresários

Nesta edição dos 45 anos do SESMT foram 
homenageados: a enfermeira Maria Laura; 
o engenheiro Gianfranco; o médido Dr. 
Carneiro; e o Técnico de Segurança do 
Trabalho Walter Finatti Jr.
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e saúde do trabalho. “O empresário tem que sentir 
que vale a pena para a sua alma, para o seu espírito e 
sua consciência, assim como, para a 
Previdência, o eSocial, para a empre-
sa e o trabalhador”, declarou.

O especialista comentou que es-
perava menos do evento, mas foi 
surpreendido por ter vivenciado mo-
mentos valiosos em termos de reen-
contrar muitas pessoas boas, que 
trabalham com afinco pela causa; 
ouvido discursos coerentes, assisti-
do a palestra técnica que foi muito 
esclarecedora, enfim, para ele, este 
evento do SINTESP superou suas 
expectativas. 

Apreço profissional
Muito lisonjeado com a homenagem, 
o médico do Trabalho, Dr. Carneiro, agradeceu ao SIN-
TESP por fazer parte dessa data tão significativa para 
os profissionais do SESMT. “Eu, pessoalmente, tenho 
um apreço muito grande pelos Técnicos de Segurança 
e uma ligação muito forte com o SINTESP, que tam-
bém é um participante de primeira linha nas ações 
da ABRESST - Associação Brasileira das Empresas 
de Saúde e Segurança no Trabalho. Ao longo desses 
anos, temos somado esforços e um sempre prestigia 
o outro. Para nós é uma grande honra receber essa 
homenagem. Atuando como médico do trabalho há 
mais de 40 anos, principalmente na Construção Ci-
vil, meu dia a dia sempre foi muito envolvido com o 
trabalho do TST, por isso tenho muito apreço a este 
profissional”, informou.

A enfermeira do Trabalho, Maria Laura, parabenizou 
o SINTESP pelo evento e disse sentir uma alegria 

muito grande pelo reconhecimento 
que recebeu do sindicato porque 
trabalha há 38 anos na profissão 
e receber uma homenagem neste 
momento comemorativo foi algo 
fabuloso para sua vida pessoal e 
profissional. “Essa homenagem 
tem um significado muito especial, 
pois nas empresas onde trabalhei 
que tinha o SESMT formado a in-
teração entre os técnicos e os en-
fermeiros do Trabalho sempre foi 
muito positiva. No Hospital Sírio-
-Libanês, onde trabalhei 20 anos, 
a Medicina do Trabalho e a Segu-
rança do Trabalho ficam no mesmo 
espaço físico e sempre exibiu uma 
interação muito grande entre os 

profissionais quando ocorreram 
acidentes, notificações de doen-
ças ocupacionais, acidentes de 
trabalho, portanto, é um trabalho 
em conjunto, não temos separa-
ção, um ajuda ao outro”, disse. 
Assim, ela conta que o objetivo 
é incentivar a soma de esforços e 
interagir para trocar informações, 
notificações e atuar para um bom 
ambiente de trabalho. “Tem que 
haver essa interação para que 
o trabalho entre Técnicos de 
Segurança e a enfermagem do 
Trabalho seja, realmente, efetivo 
e traga resultados para a Segu-
rança e Saúde do Trabalho como 
um todo”, declarou.

O Técnico de Segurança do 
Trabalho, Walter Finatti Jr., ficou muito emocionado 

no momento da homenagem e comentou que 
entrou já tarde na profissão, mas se encontrou e 
hoje ser TST é a sua razão de viver. “Gosto muito 
do que faço, apesar das dificuldades que ainda 
enfrento em algumas obras e convivência com 
desafios que precisam ser superados a cada dia, 
pois muitas empresas não atendem todas as 
exigências, como ter uma sala para treinamen-
to com conforto e o mínimo de infraestrutura, 
e não têm consciência de que a prevenção é o 
melhor caminho”, salientou. Ele deu o exem-
plo de uma empresa que só contratou um TST 
depois que passou por um problema sério na 

questão de SST. “Toda vez que você chega em uma 
obra e é recebido por um TST é muito gratificante. É 

um profissional muito importante e o sindicato tem 
que fazer mais encontros para reunir a categoria e 
trazer o TST que está com dificuldade nas suas ativi-
dades para tirar dúvidas e expor seus problemas com 
o objetivo de buscar soluções. E o sindicato, por sua 
vez, possa, com isso, facilitar o acesso às informações 
e, consequentemente, propiciar a oportunidade da 
melhoria das ações desses profissionais”, acentuou. 
Finatti Jr. também sugeriu que os diretores do SINTESP 
visitem mais as empresas, principalmente, as que es-
tão longe da capital, que são os lugares com maiores 
problemas em termos de SST. 

Este ano o SINTESP estendeu a homenagem à uma 
personalidade muito especial na história da entidade 
e reconheceu o apoio recebido ao longo dos anos por 
parte da empresa Meio Equipamentos, na pessoa de 
seu diretor,  Reynaldo Lenci. Ele agradeceu a honraria 
e destacou a importância do relacionamento bem-su-
cedido que foi construído entre a Meio e o SINTESP 

e que reflete em prol de toda a 
categoria. “Nosso trabalho visa 
proporcionar o melhor para vocês 
TSTs e todos os demais profissio-
nais que compõem o SESMT, pois 
sempre reforçam a importância 
do meu trabalho e exigem, dessa 
forma, que eu estude cada vez 
mais, aprenda e busque alterna-
tivas que tragam as soluções que 
vocês precisam nos ambientes de 
trabalho. O resultado positivo do 
meu trabalho é a cobrança de to-
dos vocês”, declarou.

Direcionamentos  
para o SESMT
O Primeiro Passo ouviu alguns 
participantes do evento, que fize-
ram observações sobre a intera-

ção dos TSTs com os demais profissionais do SESMT, a 
importância do trabalho integrado e expectativas para 
o futuro, diante do cenário atual do país.

Robinson Leme, é Técnico de Segurança e engenhei-
ro do Trabalho, destaca que a interatividade entre os 
membros do SESMT é fundamental, apesar dos níveis 
de diferença em termos de atuação de cada profissio-
nal. “Nas empresas destacam-se mais os trabalhos 
dos TSTs e dos engenheiros, que acabam respondendo 
a maior parte das demandas devido ao caráter mais 
técnico desses profissionais no desenvolvimento da 
Segurança e Saúde do Trabalho, não que isso impeça 
em relação à interação com os demais membros do 
SESMT, porque os programas são interligados. O PPRA, 
o PCMSO, um depende do outro para funcionar e o 

Dr. Carneiro agradeceu 
a homenagem e 
destacou a importância 
da parceria com o 
SINTESP 

Reynaldo Lenci, da Meio 
Equipamentos, recebeu a 
homenagem especial das 
mãos da gestora de eventos 
Celeste Santos

O público participante foi recepcionado 
com um coquetel comemorativo e o 
bolo dos 45 anos do SESMT
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Técnico de Segurança acaba sendo aquele profissio-
nal, assim como o auxiliar de Enfermagem, que está 
mais junto ao trabalhador”, explica Robinson. 

Ele afirma que devido ao grande número de pequenas 
e médias empresas a contratação do TST prevalece e 
ele é quem acaba conhecendo mais o dia a dia das 
empresas, e mesmo com esse cenário, a integração en-
tre os profissionais do SESMT é fundamental para que 
a Segurança e Saúde do Trabalho sejam efetivas. “Em 
razão da formação de cada profissional é obrigatório 
que tenha a diferenciação entre o que cada um faz, 
mas há uma complementação quando se juntam as 
capacidades laborativas de cada membro”, observa.

Para ele, o evento atingiu as expectativas e o SINTESP 
merece o reconhecimento de todos os profissionais 
prevencionistas por vir fazendo esse trabalho de valo-
rização dos profissionais do SESMT por tantos anos, 
assim como nunca pregou uma luta negativa entre 
a categoria dos TSTs com os demais profissionais. 
“Isso é muito importante, pois nós 
sabemos que de todas as formas as 
ações desses profissionais acabam 
se agregando e tanto o empregador 
quanto o trabalhador só têm a ga-
nhar com essa postura”, expressou.

O Técnico de Segurança do Traba-
lho, José Carlos Teixeira, que está 
desempregado há cerca de um ano, 
atualmente atua como professor de 
Geografia, considera que a reforma 
trabalhista vai trazer muitas perdas 
para os trabalhadores. “Já esta-
mos sentindo as dificuldades com 
a crise político-econômica do país 
e essa reforma só vai aumentá-las 
para, nós, trabalhadores”, disse. 

Pela sua experiência como TST, José Carlos julga funda-
mental a integração entre os membros do SESMT para 
valorizar a SST nas empresas. “Estou na área há mais 
de 20 anos e pelo que já vivenciei, a valorização do 
SESMT depende de empresa para empresa. Algumas 
dão um suporte bom, estimulam o relacionamento po-
sitivo, mas, geralmente, muitos patrões não têm essa 
visão e acabam pecando pela falta de apoio. Cabe a 
nós, profissionais do SESMT, cada um dentro da sua 
responsabilidade, agir para evitar esse tipo de situação 
e integrarmos nossas ações por iniciativa própria, mes-
mo que muitas vezes temos que fechar os olhos para 
situações que não julgamos corretas, então, o relacio-
namento depende muito do local onde você trabalha. 
A integração do SESMT é válida e considero que temos 
que ter mais fiscalização. O Ministério do Trabalho dei-

xa muito a desejar, os auditores fiscais precisam atuar 
com mais firmeza para que possamos alcançar as me-
lhorias nos ambientes de trabalho”, informou.

Para ele, as abordagens tratadas no evento atingiram 
as expectativas, especialmente porque as reformas 
apresentam questões muito complexas e ficou satis-
feito em ver que o SINTESP está agindo para levar 
esclarecimentos à sua categoria e salienta que a en-
tidade pode fazer muito mais. “O sindicato tem que 

aumentar seu papel de fiscalizador 
também, visitando empresas que fi-
cam mais distantes da capital, pois 
são onde estão os maiores proble-
mas com os desrespeitos às regras 
de SST”, recomendou.

O Técnico de Segurança do Traba-
lho, Alessandro Utida, está traba-
lhando como consultor free lancer 
na área da Construção Civil. Como 
integrante do quadro do SESMT ele 
explica que à exemplo de outros 
ramos, o TST tem que seguir o que 
as normas pedem e adequá-las às 
regras das empresas, atuando para 
atender as necessidades de cada 
organização em atividades como 

trabalho em altura, espaços confinados, entre outros. 
“No caso das empresas que estou prestando con-
sultoria percebo que as mesmas ainda não têm uma 
visão integrada da segurança e saúde do trabalho. 
Elas fazem o que as normas pedem, não entendem 
os trâmites das documentações e pedem ajuda para 
profissionais como eu”, comenta.

Com sua experiência de seis anos como TST, Alessandro 
considera que a interação entre os membros do SESMT 
nessas obras é muito importante, mas existem algumas 
lacunas a serem preenchidas, principalmente porque 
os empresários não dão a atenção devida a esse servi-
ço e muitas empresas não comportam um quadro de 
SESMT. Por isso, para ele, as palestras e eventos que o 
SINTESP promove são muitos esclarecedores e fortale-
cem o papel do SESMT dentro das empresas. “Temos 

que participar sempre que possível para melhorar a 
nossa atuação nos ambientes de trabalho”, salienta.

Alessandro elogiou o evento e deu sugestões para os 
próximos eventos. “Achei muito interessante as consi-
derações que os componentes da mesa fizeram sobre 
a importância do SESMT e gostaria que o SINTESP 
abordasse, em outras oportunidades, a questão do 
eSocial, para mostrar o que ele vai afetar em nosso 
trabalho e que nos dê orientações para trabalhar com 
essa ferramenta de forma correta”, destacou.

Ao final os participantes foram convidados a brindar 
com um coquetel comemorativo e bolo de aniversário 
pelos 45 anos do SESMT.   

Robinson, da 
Feticom, destacou 
a interatividade que 
existe entre os TSTs e 
demais profissionais 
do SESMT

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!!!

Mais uma vez, mantendo sua tradição, o SINTESP 
proporciou um encontro festivo e de integração 
com todos os componentes do SESMT
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a 7 EPCs que podem salvar a  
 sua equipe de acidentes. Saiba agora!

A 

segurança no tra-
balho é um tema 
que precisa ser le-

vado a sério em qualquer 
ambiente da indústria ou 

da construção civil. Não é à toa que exis-
tem normas regulamentadoras do Minis-
tério do Trabalho e Emprego para a correta 
aplicação das medidas que irão garantir a 
integridade física e a saúde dos trabalha-
dores.

As NR-4 e NR-9, por exemplo, fazem re-
ferência à proteção coletiva que deve ser 
aplicada de acordo com cada atividade 
desenvolvida. Já a NR-6 reforça uma im-
portante questão: os Equipamentos de 
Proteção Coletiva (EPCs) devem ser prio-
ridade entre as medidas previstas pelas 
Comissões Internas de Prevenção de Aci-
dentes (CIPAs) de cada empresa. 

Isso porque os Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs) – como luvas, protetores 
auriculares, capacetes, botas, entre outros 
– não evitam acidentes, como os EPCs. 
Por dependerem da atitude dos funcioná-
rios, os EPIs apenas diminuem ou evitam 
lesões que podem decorrer de acidentes. 
Portanto, não oferecem proteção completa 
contra os riscos ou eliminam acidentes de 
trabalho. 

Assim, os equipamentos de proteção co-
letiva devem sempre ser usados para ofe-
recer completa proteção. Além de serem 
mais eficientes que os EPIs, em sua maio-
ria, são mais baratos.

O que são os EPCs?
Os EPCs são os dispositivos utilizados no 
ambiente de trabalho que têm o objetivo 
de proteger os trabalhadores dos riscos 
coletivos existentes nos processos de uma 
indústria ou em obras da construção civil. 
Entre eles: construção, transporte, mon-

tagem, instalação, 
ajuste, operação, lim-
peza, manutenção, 
inspeção, desativa-
ção e desmonte de 
máquinas ou equipa-
mentos.

Exemplos de EPCs: 
cones, faixas de se-
gurança; placas de 
sinalização; sensores 
de presença; sirenes, 
alarmes e alertas lu-
minosos, cadeados 
de bloqueio, garras 
de bloqueio, blo-
queios de disjunto-
res, entre outros.

Mas como os EPCs 
podem efetivamente 
evitar acidentes de 
trabalho? 

O conjunto de medi-
das preventivas é o 
melhor caminho para 

proteger a equipe de acidentes a que to-
dos estão sujeitos diariamente. Listamos a 
seguir, 7 situações em que os dispositivos 
ou equipamentos de proteção coletiva são 
essenciais para conter riscos:

1. Cones e correntes de 
segurança 
Estes itens servem para auxiliar na orienta-
ção dos trabalhadores em relação as áreas 
restritas ou que possuam perigos não evi-
dentes. Como exemplo, em uma obra, a 
movimentação da equipe pode ocorrer no 
meio de ferramentas e máquinas pesadas 
ou ainda, em terrenos irregulares. Assim, 
os cones e correntes ajudam a delimitar 
esses espaços para que o trabalhador não 
ultrapasse sem atenção.

2. Placas de sinalização, 
sirenes, alarmes e alertas 
luminosos
Ao lado dos cones e correntes, as placas 
são essenciais para chamar a atenção da 
equipe diante de riscos. Devem ser coloca-
das placas de sinalização nas máquinas e 
equipamentos, bem como nas instalações 
em que se encontram. Além disso, dos 
riscos, as placas servem para orientar os 
trabalhadores sobre as instruções de ope-
ração e manutenção dos equipamentos.

Para chamar atenção, a sinalização deve 
ser feita com cores, símbolos e até sinais 

João Marcio Tosmann
Formado em Engenharia 

Elétrica, com ênfase em 

Eletrônica pela PUC-RS, 

com pós-graduação em 

Administração Industrial pela 

USP e MBA em Marketing 

pela ESPM. Atualmente 

é diretor da Tagout, 

indústria de produtos de 

Bloqueio e Etiquetagem 

que oferece consultoria, 

treinamento e elaboração 

de procedimentos para 

implantação do Programa 

de Controle de Energias 

Perigosas (PCEP).
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luminosos e sonoros (sinais ativos). Estes 
sinais servem como alerta máximo para 
indicar que alguma atividade de risco está 
sendo realizada, como a partida ou a ve-
locidade excessiva de uma máquina, por 
exemplo.

3. Sistema de ventilação 
e exaustão para eliminar 
gases, vapores ou poeiras 
contaminantes
Nas atividades industriais em que há dis-
persão de contaminantes no ambiente, a 
ventilação e os exaustores têm a finalidade 
de evitar doenças devido à concentração 
de pó em suspensão no ar, gases tóxicos 
ou venenosos e vapores. Estes sistemas 
atuam para diluir concentrações de gases, 
vapores e promover conforto térmico ao 
trabalhador. 

4. Cadeados de bloqueio
Os cadeados de bloqueio servem para im-
pedir o religamento mecânico e elétrico de 
máquinas, equipamentos ou painéis elé-
tricos durante o período de manutenção. 
Somente desligar a máquina e ir fazer a 
manutenção é muito perigoso, já que, ou-
tra pessoa pode ligar a máquina a qualquer 

minuto, enquanto o funcionário está fazen-
do a manutenção. 

O uso de cadeados e dispositivos de blo-
queios de disjuntores devem ser usados 
juntamente com sinalização com cartão ou 
etiqueta de bloqueio contendo o horário e 
a data do bloqueio, o motivo da manuten-
ção e o nome do responsável.

5. Garras de bloqueio
Assim como os cadeados de bloqueio, as 
garras de bloqueio são ideais para o trava-
mento de válvulas e disjuntores em geral. 
A diferença é que as garras possuem seis 
furos e, portanto, podem ser utilizadas com 
até seis cadeados simultaneamente. 

Isso permite aumentar que mais de um 
técnico use o mesmo bloqueio durante 
a manutenção de equipamentos, asse-
gurando que a máquina ou equipamen-
to permaneça bloqueado até que todo 
conserto ou inspeção sejam concluídos. 
Para isso, cada funcionário de manuten-
ção coloca o seu cadeado e sua etiqueta 
de identificação na garra de bloqueio. O 
equipamento só é liberado após todos os 
envolvidos concluírem o serviço e retira-

rem seus cadeados e etiquetas, aumen-
tando a segurança e eficácia do processo 
de bloqueio.

6. Comando bimanual de 
acionamento
É um dispositivo que obriga o operador a 
manter suas mãos em local seguro durante 
o ciclo de uma máquina, evitando possíveis 
acidentes. Isso porque o acionamento só 
ocorre por meio de dois botões, que devem 
ser pressionados simultaneamente. 

7. Detectores de fumaça e 
sprinkles 
Estes equipamentos servem para alertar 
sobre a presença de fumaça no ambiente 
e borrifar água no ambiente, quando ne-
cessário.

Estes são alguns dos mais eficientes Equi-
pamentos de Proteção Coletiva que podem 
ser adotados em quaisquer atividades que 
tenham riscos de acidentes para o traba-
lhador. O uso de um ou mais EPCs e, tam-
bém dos EPIs, deve ser parte de um pla-
no maior de proteção a acidentes, sob a 
orientação da equipe de técnicos de Saúde 
e Segurança do Trabalho.  



Jornal do SINTESP - Ano 2017 - Nº 294

S I N T E S P12

Ética

Justiça decreta: CREA-SP está PROIBIDO  
de fiscalizar TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
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pós quase 12 anos, aguar-
dando o julgamento da 
apelação do CREA/SP, 

contra sentença da 15ª Vara Federal da 
Capital de SP, que reconhecia que o siste-
ma CREA/CONFEA, não tinha competên-
cia quanto a fiscalização no que tange a 

elaboração do PPRA por TST, bem como a 
exigência do registro do TST naquele Con-
selho Profissional, no estado de São Paulo. 
Finalmente o TRF3,  em acordão, prolatado 
pela 4ª turma na apelação nº 0018503-
10.2005.4.03.6100/SP, negou provimento 
à remessa oficial da apelação do CREA/SP, 

que de forma prática confirmou a decisão 
da primeira instância, ou seja: o CREA/SP 
não tem competência para fiscalizar o TST, 
nem exigir deste registro no CREA, como 
também no que tange a elaboração de pro-
gramas como o PPRA, no estado de São 
Paulo.  

PUBLICAÇÃO:

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO PUBLICAÇÕES JUDICIAIS I -  
TRF SUBSECRETARIA DA 4ª TURMA 

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou pro-
fissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei 
estabelecer” - Já a Lei nº 7.410/85, que dispõe sobre a 
Especialização de Engenheiros e Arquitetos em Engenha-
ria de Segurança do Trabalho, a Profissão de Técnico de 
Segurança do Trabalho, prevê: 
“Art. 3º - O exercício da atividade de Engenheiros e Arqui-
tetos na especialização de Engenharia de Segurança do 
Trabalho dependerá de registro em Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, após a regulamenta-
ção desta Lei, e o de Técnico de Segurança do Trabalho, 
após o registro no Ministério do Trabalho.” 
- Por sua vez, o artigo 159 da CLT, dispõe: 
“Art. 159 - Mediante convênio autorizado pelo Ministro do 
Trabalho, poderão ser delegadas a outros órgãos fede-
rais, estaduais ou municipais atribuições de fiscalização 
ou orientação às empresas quanto ao cumprimento das 
disposições constantes deste Capítulo.” 
- Assim, a competência apontada na Resolução 
437/1999-CONFEA, que serviu de base para as autua-
ções mencionadas no processo, bem como para o objeto 
do feito, que trata-se da exigência de registro, de fiscaliza-
ção, de limitação ou de restrição ao exercício das ativida-
des relacionadas com prevenção e segurança do trabalho 
exercidas pelos Técnicos de Segurança do Trabalho, não 
deve ser considerada: 
“Art. 5º Todo empreendimento econômico dos setores, 
industrial, comercial e agrícola fica sujeito a ter, nos ter-
mos da legislação vigente, um Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais - PPRA, conforme o nível de risco 

que apresenta para os seus trabalhadores, que deve ser 
objeto de ART no CREA de jurisdição em que se localiza. 
(...) § 5º Os CREAs definirão os tipos de empreendimentos 
econômicos cujos PPRAs e PCMATs poderão ser elabora-
dos por Técnico de Segurança do Trabalho em função das 
características de seu currículo escolar, considerados, em 
cada caso, os conteúdos das disciplinas que contribuem 
para sua formação profissional.” 
- Como definido nos artigos 2º e 3º da Lei nº 7.410/85, o 
exercício da profissão de Técnico de Segurança de Tra-
balho será permitido aos portadores de Certificado de 
Conclusão de Curso Técnico de Segurança do Trabalho, 
tendo como única exigência o registro perante o Ministério 
do Trabalho. 
- As providências tomadas pelo CREA/SP, vão totalmen-
te ao desencontro do que estabelecido na Lei 7.410/85, 
no art. 5º da Constituição Federal, bem como no art. 
159 da CLT. 
- Somente mediante convênio autorizado pelo Ministro do 
Trabalho, poderão ser delegadas a outros órgãos federais, 
estaduais ou municipais atribuições de fiscalização ou 
orientação às empresas quanto ao cumprimento das dis-
posições gerais constantes da CLT. Portanto, não havendo 
o referido convênio com o CREA/SP, não há qualquer va-
lidade em sua atuação baseada na Resolução 437/1999. 
- Resolução é ato normativo secundário e sua abrangência 
não pode extrapolar os limites da lei, tendo em vista a hie-
rarquia das normas e o princípio da legalidade. 
- Apelação e remessa oficial improvidas. São Paulo, 05 de 
julho de 2017. MÔNICA NOBRE Desembargadora Federal.  
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Como a violência urbana afeta 
a saúde mental do trabalhador

Falta de manutenção do ar 
condicionado expõe moradores 
e trabalhadores a ácaros, 
fungos e bactériasQ 

ualquer pessoa está su-
jeita à violência urbana, 
cujas estatísticas no Bra-

sil continuam alarmantes. Entre 
2011 e 2015, segundo dados do 
Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública, a violência no país ma-
tou mais pessoas que a Guerra 
da Síria no mesmo período. A vio-
lência urbana também permeia o 
mundo do trabalho sob diversas 
formas e motivada por diferentes 
fatores. De acordo com a psicó-
loga da Fundacentro, Daniela 
Sanches Tavares, um exemplo é 
quando ocorre a privação de di-
reitos sociais básicos do cidadão, 
expondo o trabalhador que pres-
ta serviços em condições precá-
rias a agressões e conflitos.

“Essa é uma faceta da violência 
pouco discutida. É importante 
lembrar que entre o cidadão in-
satisfeito e o Estado existe um 
agente público vulnerável a uma 
agressão, como é caso de um pai 
que não consegue matricular o 

filho na escola ou receber atendi-
mento médico”, explica Daniela. 
Ela lembra que o adoecimento 
não se dá apenas pela ocorrência 
de um evento violento, mas pelo 
convívio diário com situações de 
conflito e de risco iminente, como 
é o caso também do trabalhador 
que transporta valores.

Além disso, a especialista chama 
a atenção para a deficiência no 
diagnóstico da causa do adoe-
cimento nos casos de violência, 
bem como para o alto índice de 
subnotificação das ocorrências, 
o que dificulta a discussão de 
políticas públicas para preven-
ção e tratamento. “Muitas vezes, 
as organizações se voltam mais 
para o episódio, para o prejuízo 
patrimonial, identificação de cul-
pados, negligenciando a situa-
ção do trabalhador que sofreu 
a agressão”, complementa a 
psicóloga. 

Fonte: Podprevenir 

D 

urante o outono e inverno 
quem trabalha ou mora em 
casa com ar condicionado 

às vezes o culpa pelo aumento 
das doenças respiratórias. Porém, 
Ozelito André de Oliveira, proprie-
tário da NClim, alerta que o vilão 
não é o aparelho e sim a falta de 
manutenção do mesmo. “O ideal é 
mantê-lo limpo e usar com mode-
ração para evitar prejuízo da saúde 
devido aos ácaros, fungos e bacté-
rias. Nesta época do ano mais fria 
favorece a realização da limpeza 
dos aparelhos”, explica.

O empresário conta que deixar de 
limpar o ar condicionado provoca 
acúmulo de sujeira menor circula-
ção do ar e maior gasto de ener-
gia. O processo de condensação 
no aparelho pode fazer com que 
fungos e bactérias encontrem na 
máquina um ambiente de prolife-
ração. “Bactérias resistentes ao frio 
podem proliferar e piorar asma, ri-

nite, bronquite ou num quadro ex-
tremo, levar à doença pulmonar”, 
alerta o instalador de ar condicio-
nado, que também os limpa.

Especialistas ainda acreditam que 
estes aparelhos são melhores que os 
ventiladores, pois não esparramam 
a poeira do chão e ácaros. Crianças, 
idosos ou pessoas com imunidade 
baixa podem ter mais impactos de ar 
condicionado com manutenção com-
prometida. Para Oliveira, recomenda-
-se que a limpeza dos filtros aconteça 
mensalmente e a limpeza completa 
da máquina, no mínimo, uma vez por 
ano, porém esta periodicidade pode 
variar conforme ambiente, operação 
e tipo de ar condicionado.

De acordo com o profissional, a lim-
peza completa da evaporadora (uni-
dade interna), consiste em desmon-
tar a carenagem, limpar o trocador 
de calor (serpentina), a turbina e a 
caixa de dreno que acumula lodo.  

Restrição para pausa no trabalho acarreta  
   em condenação por dano moral

U 

ma empresa na Paraíba foi condenada pelo 
Tribunal Regional do Trabalho (TRT) a pa-
gar R$ 54 mil a um empregado por ele ter 

sofrido sobrecarga ergonômica que acelerou uma 
doença degenerativa. O desembargador Edvaldo 
de Andrade, relator do projeto, observou que na 
função de arrumador, o trabalhador exerceu ativi-
dade repetitiva e de sobrecarga sem pausas para 
o descanso, resultando no surgimento de doenças 
laborais semelhantes a acidente de trabalho.

A empresa recorreu da condenação e afirmou 
que as doenças do empregado não tinham rela-
ção com as atividades exercidas na empresa. Ela 
também impugnou o laudo pericial, afirmando 
que não foi observado sinais ou manifestações 
clínicas que caracterizassem a incapacidade do 

trabalhador. Ressaltou que o seu ex-empregado 
já era portador de patologia degenerativa sem 
nenhuma relação laboral.

Conforme noticiado no Portal G1 PB, no que 
se refere a indenização por danos materiais, a 
empresa observou que o trabalhador não se en-
contrava acometido de doença que o impedisse 
de exercer o trabalho, quanto mais de maneira 
definitiva, e lutou pela redução do valor indeni-
zatório. Mas de acordo com a perita que assinou 
o laudo, há ligação entre a doença da coluna 
diagnosticada nos autos com as atividades labo-
rais desenvolvidas na empresa.

“Ficou evidenciado que as condições de traba-
lho aceleraram o adoecimento do trabalhador e 

agravaram seu quadro, devido à sobrecarga er-
gonômica, especialmente o fato de permanecer 
longa jornada na posição de pé, e pegando pe-
sos de 25Kg, 30Kg e 50Kg, continuadamente”, 
observou o relator.

Esta notícia está sendo publicada no Jornal Pri-
meiro passo com a intenção em apresentar estas 
condenações de empresas a indenizar vítimas ou 
familiares de acidentes. “O objetivo é que o TST 
junte ao seu conjunto de argumentação perante 
a empresa, para convencê-la e investir em pre-
venção de acidentes, uma das consequências fi-
nanceiras, posto que é a  questão que mais pesa 
para ela. Numa próxima edição, apresentarei 
condenações penais”, informa Rene Cavalcanti, 
diretor de Comunicação do SINTESP.  
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São Paulo comemorou o  
  26º aniversário da Lei de Cotas
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om destaque para a im-
portância da diversidade, 
a Praça das Artes, no Cen-

tro de São Paulo, foi palco para a 
divulgação da Carta de São Paulo 
em Defesa da Lei de Cotas, duran-

te evento comemorativo pelo 26º aniversário 
da Lei de Cotas (Lei 8213/91), em 24 de ju-
lho de 2017. Com centenas de participantes, 
representantes de órgãos públicos, empre-
sas, sindicatos, organizações da sociedade 
civil, cidadãos e cidadãs presentes aponta-
ram que esta lei tem sido ferramenta essen-
cial para a garantia do direito fundamental 
de cidadania – o direito ao trabalho para as 
pessoas com deficiência.

O coordenador do Programa de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência da SRTE/SP, o audi-
tor fiscal do trabalho, José Carlos do Carmo 
(Kal), listou os avanços conquistados desde a 
regulamentação da Lei de Cotas, em 1991. A 
dicotomia é que apesar dos 40% dos postos 
de trabalho conquistados, mais da metade 
das vagas destinadas aos PcDs ainda estão 
por serem preenchidas.  Ressaltou, entretan-
to, que embora o Brasil esteja enfrentando 
uma forte crise de emprego, com deflação 
de 3% (dados Raiz 2016), foi registrado o 
aumento de 5% nos empregos formais para 
profissionais com deficiência.

Pontuando a relevância do papel dos sindi-
catos na promoção da inclusão, o coordena-
dor do Espaço da Cidadania, Carlos Aparicio 
Clemente, foi taxativo: “a inclusão vai além 
do respeito à Pessoa com Deficiência. Esta 
festa representa a diversidade da socieda-
de”, ressaltou.  

Finalizando a parte formal da cerimônia, a ar-
te-educadora surda, Isadora Borges, interpre-
tou em Libras (Linguagem Brasileira de Sinais) 
a “Carta de São Paulo em Defesa da Lei de 
Cotas”, oralizada pelo seu marido e dirigente 
da Associação de Surdos de São Paulo, Elton 
Brito. “É extremamente necessário identificar 
as barreiras existentes na sociedade e nos am-
bientes de trabalho, que impedem os traba-
lhadores com deficiência e reabilitados a com-
petirem igualmente no mercado de trabalho. 
Infelizmente, o principal obstáculo continua 
sendo a discriminação em relação à capacida-
de desses profissionais”, diz a Carta e, além 
disso, informa que “O Brasil possui 45 milhões 
de pessoas com deficiência, destas, 31 milhões 
em idade produtiva segundo o último Censo 
do IBGE realizado em 2010. Porém, de acordo 
com os últimos dados da RAIS de 2015, so-
mente 403,2 mil profissionais com deficiência 
estão empregados, o que representa menos de 
1% dos empregos formais existentes no país. 
Isso mostra que precisamos fortalecer a Lei de 
Cotas e garantir o seu cumprimento”.

Representando o SINTESP, prestigiaram o 
evento Marcos Ribeiro, o Marquinhos, pre-
sidente da entidade; o diretor Sebastião Fer-
reira; e Mirdes Oliveira, diretora responsável 
pela pasta da Diversidade. Tião destacou que 
participar dessas iniciativas reforça a impor-
tância do TST está a par do assunto e o ajuda 
na preparação para atender o trabalhador 
com deficiência e reabilitados adequada-
mente dentro dos ambientes de trabalho. “É 
comum nos momentos de crise, os olhares 
se voltarem para o ‘salve-se quem puder’, e 
justamente aqueles que mais necessitam de 
compreensão, ajuda e oportunidade, ficam 
como que desqualificados para qualquer 
função, só que temos que considerar que ele 
é um ser humano, que precisa dos mesmos 
cuidados que uma pessoa em suas perfeitas 
condições físicas e mentais então, se souber-
mos administrar cada realidade, todos pode-
rão participar dando sua contribuição para 
um ambiente de trabalho melhor, por isso o 
TST pode ser um grande colaborador para a 
inclusão desses profissionais PcDs, pela vi-
são que tem do todo da empresa, interação 
positiva com os trabalhadores e valorização 
da prevenção”, observou o diretor.  

Representantes de diversas entidades pública e 
privadas prestigiaram  o evento. A diretora Mirdes 
e o diretor Sebastião, do SINTESP, também estavam 
presentes e parabenizaram a iniciativa




