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L 
ogística é um termo de origem 
grega que significa contabilidade 
e organização. Seu surgimento 
está atrelado como sendo parte da 
arte dos militares, uma vez que era 

utilizada na guerra como a área que cuidava 
do planejamento de vários itens importantes, 
como o armazenamento, a distribuição e a 
manutenção de vários tipos de materiais, en-
tre eles as armas, roupas, além de alimentos, 
saúde, transportes, entre outros. Tempos de-
pois, também passou a designar a gestão, ar-
mazenamento e distribuição de recursos para 
uma determinada atividade...
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Em casos de dúvida, entre em 
contato por meio dos e-mails:

treinamento@sintesp.org.br, 
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com Luiz de Brito Porfírio
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E 
stamos vivenciando, nesses últimos meses, tempo 
de profundas transformações na relação entre o ca-
pital e o trabalho, por meio do qual a terceirização 

da atividade fim e a reforma trabalhista impactarão direta-
mente em todas as categorias profissionais.  

Sabedores que somos da realidade do movimento sindi-
cal brasileiro, o qual, de uma forma ou de outra, a grande 
maioria dos trabalhadores celetistas, que sempre foram 
influenciados muito mais pela mídia, do que mesmo pe-
los impactos em seus salários de contribuições repassadas 
para seus sindicatos representativos, agora estão apoiando 
incondicionalmente estas alterações de leis, sempre focan-
do naquela máxima que todos os sindicatos que represen-
tam os trabalhadores são usurpadores de fatias de seus 
salários. Esquecem que, esse mesmo movimento que tanto 
lutou para conquistar inúmeras cláusulas que beneficia-
ram os trabalhadores, agora de uma maneira totalmente 
arbitrária do legislativo, começa a provocar uma grande 
sangria no meio sindical. Podemos até dizer que essas 
mudanças vieram para dar uma mexida no meio sindical, 
tirando da zona de conforto alguns sindicatos de porta, ou 
seja, que nunca tiveram ao menos convenção coletiva de 
trabalho, porém, não se pode nivelar por baixo, dizendo 
que todos os sindicatos de trabalhadores são inoperantes, 
somente tirando contribuições dos trabalhadores.

O SINTESP sempre teve como missão a competência, a digni-
dade e a ética para com todos os seus representados, sempre 
almejando a valorização da nossa profissão, buscando a par-
ticipação de toda a nossa categoria em todos os movimentos 
que lutam pela segurança e saúde dos trabalhadores em to-
das as áreas e atividades econômicas, independente de par-
tidos, raça, credo ou cor, sendo esta a nossa única bandeira. 

Podemos afirmar que essas reformas tendem em muito a 
precarizar os ambientes de trabalho, desvalorizando, assim, 
o trabalho do profissional de SST, haja vista que, durante 

toda a nossa história buscamos manter, através de conven-
ções e acordos coletivos de trabalho com mais de 120 sin-
dicatos patronais, a valorização e manutenção de um piso 
salarial digno de nossa profissão, bem como a participação 
em inúmeras comissões tripartites de criação e alteração 
de normas regulamentadoras em SST, entre outras parti-
cipações que trouxeram para a nossa categoria o respeito 
que uma entidade almeja na construção de seu legado. 

Agora, com o advento desta reforma trabalhista que, em 
um de seus artigos, veio retirar as contribuições da nossa 
categoria, que mantinham todas essas conquistas alcan-
çadas até o presente momento, antevemos que as dificul-
dades financeiras irá nos impossibilitar a continuidade da 
prestação dos serviços e das ações conquistadas.

Resta-nos, diante disso, aguardar os efeitos da retirada des-
se subsídio fundamental para a manutenção do nosso SIN-
TESP, para que tenhamos a verdadeira amplitude do com-
prometimento das ações por nossa entidade nos mais justos 
interesses da categoria. Convém lembrar que não existe ca-
tegoria de trabalhadores fortes com representação sindical 
fraca, quem faz o sindicato são os próprios trabalhadores, 
imaginar que sindicato vive de filantropia ou sem a sua sus-
tentação financeira custeada pelos próprios representados 
é utopia e discurso barato de quem quer enfraquecer ainda 
mais a classe trabalhadora dos Técnicos de Segurança do 
Trabalho. O SINTESP tem um grande serviço prestado, den-
tre os quais a convenção coletiva que direta e indiretamente 
beneficia os mais de 25 mil técnicos que atuam no Estado 
de São Paulo, apesar do pouco reconhecimento da impor-
tância desta representação sindical, podemos afirmar que 
se é entendido que: Ruim com o sindicato, pior sem “ele”.

Esperamos que em um futuro breve, não venhamos a 
ter que refletir sobre o seguinte: “Nós, da categoria dos 
Técnicos de Segurança do Trabalho, éramos felizes e não 
sabíamos!”.

Marcos Antonio de 
Almeida Ribeiro 
Presidente do SINTESP

mailto:treinamento@sintesp.org.br
mailto:porf�rio@sintesp.org.br
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A 
agenda de cursos da 
Regional ABCDMRP 
foi intensa no mês de 

setembro. A Regional realizou o cur-
so “Como Elaborar o AVCB - Auto 
de Vistoria do Corpo de Bombeiros”, 
dias 2 e 3 de setembro, ministra-
do por Wagner Francisco De Paula, 
TST, diretor do SINTESP e membro 
da Comissão de Estudos da CB-24 

de Brigada de Incêndio e de Planos e Equipes 
de Emergência contra Incêndio, do Corpo de 
Bombeiros/ABNT. O curso com 12 profissionais 
presentes entre TSTs e engenheiros de Seguran-
ça, foi construído com o objetivo de orientar os 
profissionais passo a passo de como deve ser 
elaborado o AVCB, atendendo as determinações 
do próprio Corpo de Bombeiros de São Paulo.

Segundo o instrutor De Paula, o AVCB é o pri-
meiro documento necessário para a obtenção do 
licenciamento e regularização junto à prefeitura. 
“A sua falta viabiliza multas e 
interdição pelo Corpo de Bom-
beiros, por isso o conteúdo 
programático elencou as prin-
cipais legislações que tratam 
da segurança contra incêndio, 
as medidas exigidas de segu-
rança, como o Projeto Técnico 
Simplificado (PTS); o Projeto 
Técnico PT); os documentos 
e procedimentos necessários 
para vistoria e análise, além do 
trâmite do processo no Corpo 
de Bombeiros e os formulários 
de Atendimento Técnico (FAT). 
Em paralelo sanamos diversas 
dúvidas e pudemos orientar 
os participantes sobre o viés 
da segurança e saúde do trabalho no contexto 
do AVCB e a importância da prevenção contra 
incêndios”, comentou De Paula. 

A programação da Regional ABCDMRP também 
contemplou o Sábado de Capacitação Técnica, 
dia 23 de setembro, com a abordagem do tema 
“Higiene Ocupacional, com manuseio dos equi-
pamentos e medições ambientais”, em parceria 
com a empresa Higmed Soluções em Tecnologia 
de Medição ambiental, que contou com a pales-

tra do especialista, Marcos Bastos, que 
promoveu o treinamento para cerca de 
50 profissionais.

E nos dias 23 e 24 foi realizado o curso 
de “Formação para operadores e ins-
trutores de segurança em operações 
com empilhadeiras”, com 15 horas/
aulas, sendo que as teóricas foram mi-
nistradas na sede da Regional, em São 
Bernardo do Campo; e aulas práticas 

aconteceram na empresa 
Coatinghtec do Brasil, 
que cedeu seu es-
paço à titulo de par-
ceria com o SINTESP 
para a realização 
dos treinamentos.

Segundo Luiz Cris-
pim, vice-presidente 
da Regional ABCD-
MRP do SINTESP, os 
objetivos desses eventos são para 
que os profissionais de seguran-
ça do trabalho estejam, cada vez 
mais, capacitados e preparados 
para enfrentar as exigências do 
mercado de trabalho no setor de 

SST. “Esses treinamentos representam nossa 
marca de gestão, pois são de fundamental im-
portância para os técnicos de segurança, porque 
devido a dinâmica constante da área de SST, eles 
devem estar sempre buscando atualização téc-
nica e informativa no âmbito profissional para 
atender o mercado de trabalho”, salientou.

Conforme ele, os treinamentos e cursos de se-
tembro atingiram as expectativas e reforçam a 
importância do SINTESP investir nessas iniciati-

vas gratuitas, 
especialmente para atender 
os TSTs que estão fora do mercado de trabalho. 
“Neste sentido, colaborarmos para propiciar co-
nhecimentos técnicos e deixá-los mais prepara-
dos para serem inseridos ao mercado de traba-
lho novamente”, informa Crispim. “Além disso, é 
importante destacar as nossas parcerias com as 
empresas do segmento, que nos tem dado muito 
apoio para o desenvolvimento dessas ações e, 
desta forma, nos levando a atingir as metas e a 
missão de nossa gestão que é ser um ”Sindicato 
de Resultados!”, declara Crispim. 

Programação diversificada atendeu  
profissionais da região ABCDMRP

Regional Guarulhos

O especialista, Marcos 
Bastos, falou sobre 
Higiene Ocupacional 
e esclareceu muitas 
dúvidas

A agenda 
da Regional 
ABCDMRP 
priorizou cursos 
que ajudam 
a ampliar os 
conhecimentos 
e a capacitação 
dos profissionais 
prevencionistas
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Vale do Paraíba sedia treinamento sobre NR 11

C 
om o objetivo de capacitar os opera-
dores de pá carregadeira no desen-
volvimento de seus  afazeres com 

segurança, a Regional Vale do Paraíba do 
SINTESP promoveu, nos dias 31 de agosto e 
1 de setembro, o curso “Segurança na Ope-
ração de Pá Carregadeira NR 11”, na em-
presa Brasil Carbonos , situada na cidade de 
Taubaté, SP, com a participação exclusiva de 
funcionários da empresa. Segundo Jacy Pitta, 
vice-presidente da Regional Vale do Paraíba, 
o curso, que teve a participação exclusiva de 
seis funcionários, visou munir os participantes 
de conhecimentos técnicos e práticos com 
relação a segurança na utilização da pá car-
regadeira e demais detalhes técnicos em prol 
das boas práticas prevencionistas.

Ele explicou que é importante o SINTESP rea-
lizar cursos como esse com o propósito de 
possibilitar que o TST esteja preparado para 
esse tipo de operação, independente do setor 
produtivo que ele atua. “Entendemos que o 
TST tem que estar preparado de forma eficaz 
para atuar na área de treinamento, gestão e 
ou integração com demais áreas da empre-

sa, Por isso, a Brasil Carbonos buscou aten-
der essa premissa solicitando a participação 
técnica do SINTESP para fazer a abordagem 
deste tema aos seus profissionais, visto que 
é importante para a sua área de atuação no 
mercado”, apontou Pitta. 

O vice-presidente comentou que a Regional 
Vale do Paraíba pretende estender esse curso, 
ou outros semelhantes, para as mais diversas 

empresas da região, como o Curso  Instru-
tor de Segurança na Operação de Empilha-
deira, que está programado para o mês de 
novembro. “As divulgações já começaram e 
esperamos que os TSTs e demais profissionais 
interessados no setor de SST participem”, 
afirmou. 

Pitta (primeiro à direita) destacou que o 
TST deve estar preparado para operar 
equipamentos, como a pá carregadeira, 
independente do setor produtivo que atua
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L 
ogística é um termo de 
origem grega que significa 
contabilidade e organiza-
ção. Seu surgimento está 
atrelado como sendo parte 

da arte dos militares, uma vez que era utiliza-
da na guerra como a área que cuidava do pla-
nejamento de vários itens importantes, como 
o armazenamento, a distribuição e a manu-
tenção de vários tipos de materiais, entre eles 
as armas, roupas, além de alimentos, saúde, 
transportes, entre outros. Tempos depois, tam-
bém passou a designar a gestão, armazena-
mento e distribuição de recursos para uma 
determinada atividade. E, atualmente, com 
a valorização cada vez maior deste segmen-
to, a logística é conhecida como uma parte 
essencial nas empresas, é um departamento 
responsável pela gestão dos materiais, sejam 
eles de qualquer tipo, pois administra recursos 
financeiros e materiais, planeja a produção, o 
armazenamento, transporte e distribuição. 

A logística, que está presente 
em diversos tipos de empre-
sa e possui diversas funções, 
é uma área que tem crescido 
muito, uma vez que as or-
ganizações estão buscando 
continuamente pela qualidade 
de seus serviços e produtos. 
É uma parte importante para 
que as empresas expandam 
sua atuação no mercado com 
competitividade e, sem dúvida, 
esse movimento deve levar em 
consideração o bem-estar e 
a qualidade de vida dos seus 
funcionários, o que confere à 
Segurança e Saúde do Traba-
lho um status significativo para prevenir ris-
cos e evitar acidentes e mortes. Para Antonio 
Felix da Silva Filho, Técnico em Segurança do 
Trabalho e diretor da MAHE Consultoria e As-
sessoria em Segurança do Trabalho, em todas 
as empresas e, especificamente no setor de 
logística, a SST é fundamental, visto que a 
ocorrência do acidente do trabalho interfere 
no processo normal de uma atividade oca-
sionando lesões nos trabalhadores, perda de 
tempo ou danos materiais. 

De acordo com ele, no setor de transporte e 
logística a maioria dos acidentes ocorrem na 
operação de carga e descarga por falta de 
treinamento do trabalhador para a execução 
das tarefas. “Posso citar a falta de treinamen-

to específico para operadores 
de empilhadeira, pontes ro-
lantes, e outros equipamentos 
utilizados na elevação e mo-
vimentação de cargas, tendo 
como consequência a falta de 
habilidade (imperícia), atos 
imprudentes e negligentes le-
vando ao descuido e falta de 
atenção durante o desempe-
nho das tarefas. Outros fatores 
de risco também são gerados 
por falta de manutenção pre-
ventiva dos equipamentos uti-
lizados, causando condições 
inseguras”, expressa. 

Normas específicas
Sendo assim, Felix, que atua como 
consultor técnico nos mais diversos 
segmentos empresariais, incluindo-
-se transportes e logística 
há mais de 15 anos, 
orienta que deve-
mos dar atenção 
especial as normas 
regulamentadoras: 
NR 11 – Transpor-
te, movimentação, 

armazenagem e manuseio de materiais; NR 
12 - Segurança no trabalho em máquinas e 
equipamentos; NR 17 – Ergonomia e o Mapa 
de Riscos que deve ser elaborado pela CIPA 
juntamente com os trabalhadores.

Dentre as peculiaridades deste setor, o con-
sultor aponta o que existe só no segmento de 
Logística em termos de Segurança e Saúde do 
Trabalho e que não existe nos demais setores, 
bem como questões específicas que merecem 
maior atenção dos profissionais prevencionis-
tas e também dos trabalhadores. Segundo ele, 
hoje existem normas técnicas específicas para 
o setor que ajudariam as empresas a geren-
ciar os riscos através da NBR ISO 28000 de 
06/2009 - Sistema de Gestão de Segurança 
da Cadeia Logística, que contém estratégias 
para a segurança e gestão 
de riscos deste setor. “Na 
operação de carga e 
descarga devemos 

A importância da SST no setor de Logística

Felix: “É importante 
fazer a análise e gestão 
dos riscos visando 
garantir a segurança 
dos trabalhadores, 
veículos e cargas”
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observar a NR 17 - Ergonomia, pois sempre 
há o levantamento e transporte manual de 
peso. O treinamento e capacitação dos tra-
balhadores é a melhor forma para a redução 
dos acidentes do trabalho. Por experiência sa-
bemos que trabalhadores capacitados e mo-
tivados são mais responsáveis e cuidadosos, 
podendo assim evitar acidentes”, destaca. 
Uma questão específica neste setor conforme 
apontamento do especialista é o alto índice 
de violência nas cidades e estradas. “Moto-
ristas e ajudantes, vítimas de assaltos 
e tomados como reféns, muitos deles 
precisam ser afastados para acom-
panhamento psicológico devido ao 
estresse causado pela insegurança”, 
observa.

Sobre a forma como as empresas de 
Logística trabalham questões ligadas 
à SST, Felix comenta que muitas, de 
uma maneira geral, procuram consti-
tuir a CIPA, SESMT, Brigada de Incên-
dio e elaboração do PPRA, mais com 
a finalidade de cumprir a legislação, 
do que para colocar em prática as orientações 
e recomendações necessárias sobre seguran-
ça e saúde do trabalhador. 

Análise e gestão de riscos
Segundo Felix, os riscos em termos de Segu-
rança e Saúde do Trabalho no setor de Lo-
gística são os mais diversos, pois no setor de 
transportes e logística existem os mais varia-
dos tipos de produtos, que por vezes precisam 
de veículos especiais, outros tem maneiras 
distintas de armazenamento, horário restrito 
para transporte, produtos tóxicos e inflamá-
veis e produtos que exigem certificação espe-
cífica dos motoristas (MOPP - Movimentação 
Operacional de Produtos Perigosos), direção 
defensiva, dentre outros, daí a necessidade de 
análise e gestão dos riscos inerentes a cada 
tipo de produto visando garantir a segurança 
dos trabalhadores, veículos e cargas. 

Em relação aos riscos específicos do setor, 
principalmente nas operações de distribui-
ção que tem a necessidade de equipamentos 
perigosos para sua produção, como empilha-
deiras, transpaleteiras entre outras maquinas 
transportadoras, Felix ressalta que o operador 
de empilhadeira, por exemplo, deve ter trei-
namento específico, dado pela empresa e ser 
habilitado, conforme a NR11. “Recomenda-se 
sempre evitar o carregamento de peso exces-

sivo, devendo ter especial atenção no trajeto 
durante a operação de carga e descarga. Tam-
bém deve receber treinamento / capacitação 
o trabalhador que 
utiliza transpaleteira 
ou outro equipa-
mento de transporte 
manual”, lembra.

Ele afirma que o Téc-
nico em Segurança 
do Trabalho tem o 
dever de reconhecer 
os riscos inerentes a 
cada função e orien-
tar cada trabalhador 
como desempenhá-
-la de forma correta 
e segura. “Ele deve 
solicitar meios para 
o bom desempenho 
do serviço, através 
de treinamentos, 
capacitação e uso 
correto dos EPIs e 
equipamentos”, diz. 
Na opinião de Felix, 
a maior dificulda-
de e desafio para o 
profissional Técnico 
em Segurança no 

Trabalho desempenhar suas funções no setor 
de Logística está atrelada, principalmente, a 
conscientização dos empregados e emprega-
dores para a necessidade de cumprir e fazer 
cumprir as Normas Regulamentadoras e a 
legislação específica de cada setor. “O Técni-
co em Segurança do Trabalho deve ter como 
princípio o conceito prevencionista e também 
o conceito legal, no qual o acidente deve ser 
sempre evitado. Mesmo que não haja lesão 
em determinado acidente, ele nos serve de 
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alerta para evitar uma ocorrência futura que 
poderia trazer sérios prejuízos à empresa 
e principalmente à saúde do trabalhador”, 
complementa Felix.

Além disso, o especialista observa que a qua-
lificação é imprescindível para a melhoria 
contínua deste profissional. “O Técnico em 
Segurança do Trabalho deve procurar sempre 
atualizar seus conhecimentos através de cur-
sos, palestras e especialização no seu ramo 
de atividade, para um bom desempenho do 
seu trabalho”, salienta. Ele chama a atenção 
para a questão da empregabilidade neste 
setor, pois diante da insegurança política e 
econômica as empresas, para reduzir custos, 
cortaram vários postos de trabalho, dentre 
estes os profissionais prevencionistas, geran-
do um alto índice de desemprego em nosso 
país. “Percebo que hoje as empresas, em sua 
maioria, admitem profissionais 
em segurança do trabalho 
somente quando necessitam 
compor o SESMT exigido por 
lei”, alerta. 

Para concluir, Felix informa que 
sob o seu ponto de vista todos 
os acidentes, em todos os casos, 
são evitáveis. “Não existe mais, 
em nossa sociedade, a variável 
de predestinação a determina-
do acidente. Em sua maioria, os 
acidentes acontecem porque 
não foram eliminadas a tem-
po, as suas causas, sendo por 
observação deficiente ou não 
observação do meio ambiente 

e por terem sido ignoradas deter-
minadas regras e normas, que 

os evitariam com certeza”, 
afirma.

Segmento dinâmico

Fabiano Gomes da Silva, TST na DHL, atua em 
uma operação logística voltada ao setor farma-
cêutico e avalia que a SST tem total importân-
cia dentro do setor logístico, pois é um ramo 

muito dinâmico que exige a 
interação entre a área de segu-
rança e a operação. “Na DHL 
aprendi toda a cadeia logísti-
ca e as ferramentas utilizadas 
para manter uma operação 
com alta performance, por isso 
o Técnico em Segurança no 
Trabalho tem um papel muito 
focado em conscientização, 
treinamentos e consultoria de 
todas as adequações previstas 
em legislação. Além das ativi-
dades rotineiras inerentes ao 
cargo, o TST atua diretamente 
na performance operacional, 
participando de todos os pro-
cedimentos de trabalho e me-

dições das ferramentas operacionais”, aponta.

Em seu entendimento, Fabiano desta que no 
segmento logístico, o que mais o diferencia dos 
demais setores está relacionado ao dinamismo 
e variedade das atividades que são desenvol-
vidas. “Normalmente nos outros setores você 
tem um foco em segurança voltado a algumas 
NR’s específicas, já no setor logístico, você tem 
um leque muito maior e a área de segurança 
deve suportar toda a operação para atender 
a legislação vigente e prover uma operação 
segura”, salienta. O TST informa que a DHL 
proporciona o atendimento total aos requisitos 
legais previsto nessas NR’s, oferecendo todo o 
suporte necessário para que esses grupos e 
programas funcionem da melhor forma pos-
sível, a fim de proporcionar um ambiente de 

Fabiano: “O TST deve 
entender que o setor 
de Logística é muito 
dinâmico e exige bom 
conhecimento das NR´s”
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trabalho seguro e saudável. “Na DHL, a segu-
rança do trabalho é a prioridade nº 1 diante os 
processos que são realizados”, ressalta.

Fabiano destaca que os maiores riscos estão 
ligados à movimentação de cargas com equi-
pamentos móveis, por esse motivo é necessário 
manter um fluxo operacional bem desenhado, 
segregando as áreas com maior movimentação 
de máquinas para que evite maior contato com 
as pessoas. “Os principais riscos estão ligados à 
queda de material, movimentação de máquinas 
e equipamentos e carga e descarga dos veícu-
los”, completa. Desta forma, ele menciona que 
o profissional de segurança do trabalho deve 
entender que o setor é muito dinâmico e exi-
girá um bom conhecimento nas NR’s, para que 
possa atender as demandas que são necessá-
rias para manter uma operação rodando bem. 
“Disseminar uma cultura de segurança a todos 
é um diferencial para o profissional de seguran-
ça ter sucesso na operação”, registra. Além dis-
so, outro diferencial para o TST atuar no setor 
logístico, conforme Fabiano, é ter formação e 
conhecimento na NR 11, pois a principal ativi-
dade no setor está ligada a movimentação de 
carga e o profissional que conhece bem os re-
cursos das máquinas e equipamentos traz uma 
segurança maior na condução e aplicação dos 
conceitos de segurança para as atividades. 

Cultura da segurança
Sobre o que o Técnico em 
Segurança no Trabalho pode 
fazer a mais em prol das boas 
práticas no ambiente de tra-
balho e ga-
rantir com 
eficácia a 
segurança 
dos traba-
l h a d o r e s 

atendendo também as necessidades da em-
presa, Fabiano considera que o TST deve man-
ter a liderança comprometida com a seguran-
ça do trabalho, oferecendo todo o suporte 
necessário, como conscientização, treinamen-
tos, resultados de performance em segurança 
para que, no dia a dia, o líder da área consi-
ga manter um time focado na atividade mas, 
também, preocupado com a segurança dele e 
dos demais colegas. “A mensagem que dei-
xo aos profissionais do setor é que devemos 
manter sempre o foco em oferecer excelência 
na cadeia logística, mas com o conceito que 
‘Oferecer Excelência’ começa com Segurança. 
Temos um papel fun-
damental na socieda-
de, que é garantir que 
nossos colaboradores 
cheguem bem todos 
os dias em casa. Para 
isso, precisamos dis-
seminar a cultura de 
segurança, pois a se-
gurança é um dever de 
todos os colaborado-
res”, finaliza.

A redação do Jornal 
Primeiro Passo entrou 
em contato com outras 
três empresas do setor, 
mas, para nossa surpre-

sa as empresas 
declinaram da 
participação 
na reportagem 
alegando que 
não teriam 
informações 
relevantes para 
compartilhar, 
além de que 

em duas delas os TSTs foram super receptivos, 
demonstraram bastante interesse em colaborar, 
mas dispensaram a participação alegando que 
foram vetados pelos departamentos jurídicos. 
Entre os argumentos apresentados foram o de 
que os advogados não concordavam em divul-
gar os índices de acidentes. O que nos chamou 
a atenção é que em nenhum momento ques-
tionamos sobre esses dados, o que levanta 
suposições de que essas empresas, infelizmen-
te, não atuam em concordância com as boas 
práticas prevencionistas, entre outras questões, 
que as impedem de participar deste tipo de re-
portagem técnica-informativa.   
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a Reforma Trabalhista deixa de lado Segurança 
e Saúde do trabalhador – Parte 2

E 
m continuidade ao 
que foi publicado na 
edição 295 do PP, a 

médica Sanitarista, Maria 
Maeno, explica que a outra 

questão é a dificuldade de se estabelecer o 
nexo causal. Quando você trabalha numa 
determinada empresa, por exemplo, numa 
empresa química e tem uma intoxicação 
qualquer, fazendo o estudo do local onde 
você trabalha e pesquisando o que você 
sofre na sua saúde, geralmente, e se houver 
vontade conseguimos estabelecer o nexo 
causal, ou seja, se a causa da sua doença 
foi devido à exposição a determinado pro-
duto ou produtos, existe essa possibilidade. 
Agora, com as mudanças, você a cada dia 
está trabalhando em empresas de setores di-
ferentes, como química e metalurgia, banco 
ou comércio, como pode acontecer se você 
é contratado por uma empresa terceirizada 

e o tempo todo você presta 
serviços em várias empresas, 
essa possibilidade de fazer a 
relação de causa e efeito di-
minui tremendamente, prin-
cipalmente nas doenças, já 
que ninguém se responsabi-
liza e pra ir atrás do histórico 
ocupacional fica mais difícil, 
somando-se a rotatividade 
muito maior em locais de 
trabalho.

Fica mais claro que a refor-
ma veio para acabar com 
qualquer relação entre a 
saúde do trabalhador e o 
ambiente de trabalho. Isso oculta mais as 
doenças ocupacionais, então, provavelmente 
vamos ter um número muito menor de regis-
tros e a possibilidade de reabilitação profis-
sional é praticamente inexistente, até porque 
não há política pública para isso, a que existe 
não foi reconstruída desde a década de 90, 
o que dificulta mais ainda uma reabilitação 
profissional adequada.

A segurança do trabalho também merece 
atenção. No caso das máquinas, por exem-
plo, muitas empresas trabalham sem con-
dições de segurança e muitas vezes mesmo 
tendo dispositivos de segurança nas má-
quinas, as empresas burlam, retiram esses 
dispositivos porque precisam de mais pro-
dutividade e mesmo previsto em legislação 
que o trabalhador pode se recusar a operar 
essa máquina, na prática quando é que o 
trabalhador vai saber fazer isso sabendo que 
se ele não fizer outra pessoa vai fazer e ele 
corre o risco de ser demitido?

Dessa forma, quando você tem uma diminui-
ção da força do trabalhador mais ainda do 
que é perante o empregador esse desequi-
líbrio se torna maior e ele vai se submeter 
muito mais, provavelmente, às condições 
ruins que as empresas oferecem e os riscos 
de acidentes vão aumentar também. Sabe-
mos que os terceirizados que tem menos 
poder de barganha, são menos remunerados 
e mais vulneráveis, são os que vão ter muito 

mais acidentes e sofrer com as 
doenças. Hoje existem estudos, 
do Dieese, por exemplo, que já 
mostram essa tendência de ge-
neralização desta precariedade 
nas relações de trabalho e, por-
tanto, do aumento da possibi-
lidade de acidentes e doenças.

Em linhas gerais para não 
chegarmos num quadro pior 
do que já temos, primeiro, as 
pessoas tem que saber o que 
significa a reforma trabalhis-
ta porque o que está sendo 
vendido na mídia, como um 
todo, é que a reforma traba-

lhista veio para modernizar e como todos 
nós gostamos de ser modernos acabamos 
comprando um produto que não sabemos 
do que se trata. O objetivo da reforma é 
diminuir o custo do empregador e temos 
que nos atentar a isso. A segunda questão 
é que muito trabalhador pensa que não vai 
atingi-lo e acha que não é um problema 
dele e isso é um engano também porque 
qualquer empresa pode aplicar o que está 
escrito na reforma e todo mundo pode ser 
demitido e recontratado como terceirizado, 
entre outras mudanças. 

Uma das formas de combate dessa refor-
ma deve ser através da divulgação dessas 
informações e todo mundo procurar se in-
formar; outra questão é não achar que a 
luta é isolada, de cada um. A luta é coletiva 
e quem pode desenvolver essa luta coletiva 
são os sindicatos, que são capazes de levar 
demandas de ações coletivas, entrar com 
ações para defender interesses coletivos. 
A reforma também traz a possibilidade do 
trabalhador vir a arcar com os custos e até 
mesmo pagar multa caso perca a ação con-
tra a empresa em processos trabalhistas, 
isso mostra que o Direito do Trabalho, que 
foi arduamente conquistado, também está 
ameaçado. Por isso, considero que a luta é 
coletiva e demanda muita informação para 
saber atuar em prol do trabalhador, usando, 
inclusive, as redes sociais, as tecnologias ao 
nosso favor. 

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!!!

Maria Maeno: “A luta 
não é isolada, é de 
cada um, é coletiva, 
e os sindicatos são 
capazes de defender os 
interesses coletivos”
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A Segunda Lição

D 
urante anos e anos em 
muitas oportunidades 
ouvimos pessoas falan-

do sobre as lições que existem 
por trás de cada situação. Cosmo 
Palasio, diretor do SINTESP e res-
ponsável pela pasta da Ética, Ci-
dadania e Trabalho, observa que 
é bem verdade que na maioria 
das vezes coisas que ouvimos em 
muitos desses eventos motivacio-

nais tem mais um efeito momentâneo do que uma 
aplicação mais prática até porque a grande maioria 
das pessoas muda apenas quando as circunstancias 
a sua volta conduzem à mudança e isso raramente 
ocorre no mundo corporativo. “O que boa parte das 
organizações deseja está mais para milagre do que re-
sultado de algo feito de dentro para fora, mais esforço 
das pessoas para suportar erros de planejamento do 
que rever a forma como as coisas são feitas”, aponta.

Mas, em sua visão, nem tudo se perde; prestando 
bem atenção e aprimorando a informação com 
a busca de mais informações, acabamos tirando 
algo de bom. “E eu costumo chamar isso de SE-
GUNDA LIÇÃO”, comenta.

Para Cosmo, no Brasil de hoje estamos vivendo um 
momento muito complicado - mais ainda porque 
estamos expondo problemas que, embora pareçam 
estar distantes de nós, no fundo sabemos que há 
em cada um deles um pouco das nossas omissões, 
muito do nosso silêncio e mais ainda do nosso indi-
vidualismo.  “E embora tudo isso seja muito ruim e 
até mesmo doloroso tenham certeza que podemos 
aprender muito com essas coisas”, diz.

Cosmo toma como exemplo a questão da Seguran-
ça e Saúde no Trabalho, que para muitos a vida toda 
foi tratada apenas como um meio de ganhar a vida 
e não mais do que isso. “É interessante como não 
pensamos no contexto de forma mais ampla e, por 
isso, não vemos qual a importância desse assunto 
para o país como um todo e por essa razão não te-
nhamos a consciência de que precisamos fazer mais 
do que apenas trabalhar oito horas por dia, que não 
devemos apenas olhar a segurança e saúde no tra-
balho como uma área profissional, mas, muito antes 
disso, como um grave problema que atinge toda so-
ciedade, inclusive a cada um de nós como cidadão. 
E provável que as coisas não mudem enquanto não 
ampliarmos nossas visões, enquanto não ocupar-
mos dentro da sociedade um espaço maior para tra-

tar o problema e suas 
soluções de forma 
mais ampla e comple-
ta”, afirma.

“Nós, especialistas no 
assunto, e, portanto, 
com o olhar mais fo-
cado nele, precisamos 
oferecer à sociedade 
caminhos e soluções 
em todas as esferas, 
propondo, por exem-
plo, projetos pertinen-
tes as Câmaras Muni-
cipais de nossas cidades, falando sobre o assunto 
com os políticos que elegemos, levando o tema para 
as escolas onde nossos filhos estudam e mesmo as 
igrejas onde congregamos”, ressalta Cosmo.

Diante disso, conforme Cosmo salienta, a nossa se-
gunda lição seja mesmo aprender o papel da cidada-
nia na forma mais ampla e completa. “Talvez, enfim, 
a crise sirva para que sejamos melhores. Encontrar 
um lugar na sociedade pode nos fazer entender me-
lhor nosso papel dentro de tudo”, destaca.  

Cosmo: “Nem tudo se 
perde; prestando bem 
a atenção, buscando 
e aprimorando as 
informações, tiramos 
algo de bom”
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O 
lançamento da versão brasilei-
ra da pesquisa da OIT – Orga-
nização Internacional do Tra-

balho, “Ação sindical sobre o trabalho 
decente das pessoas com deficiência: 
Um panorama mundial”, aconteceu no 

Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência: 
21 de setembro, na sede do Sindicato dos Me-
talúrgicos de Osasco e Re-
gião, com apoio do Espaço 
da Cidadania e demais 
parceiros. A tradução da 
pesquisa foi feita volun-
tariamente pelo Professor 
Romeu Kazumi Sassaki. 

Na ocasião, por meio de 
vídeo conferência, Faus-
tina Van Aperen, do es-
critório de Atividades dos 
Trabalhadores da OIT, em 
Genebra, Suíça, em nome 
do diretor-geral da OIT, 
Guy Ryder e Maria Helena 
André, diretora do Escritó-
rio de Atividades dos Tra-
balhadores da OIT, agradeceu o compromisso dos 
representantes brasileiros com esta questão. “A 
tradução do estudo, a sua apresentação em suas 
muitas atividades para a inclusão de pessoas 
com deficiência e a carta de compromisso do 
movimento sindical com o trabalho decente da 
pessoa com deficiência, são fatos concretos que 
não deixam dúvidas sobre o envolvimento dos 
profissionais brasileiros”, ressaltou. Ela agrade-
ceu também ao professor Romeu Kazumi Sassaki 
pela sua contribuição voluntária para a tradução 
do estudo da OIT para a língua portuguesa, a 
qual facilita a sua divulgação e, assim, o acesso 
ao conhecimento de milhões de trabalhadores.

Faustina compartilhou a conclusão principal do es-
tudo da OIT e da reunião de especialistas sindicais, 
realizada em maio de 2017, em Genebra, que teve 
entre os participantes, Carlos Clemente, do Espaço 
da Cidadania. “Esta conclusão é que o trabalho de-
cente leva a ação sindical para a inclusão de pessoas 
com deficiência para uma maior sustentabilidade e 
seu impacto afeta as gerações de pessoas com defi-
ciência de hoje, bem como as de amanhã. O trabalho 
decente é um sistema integrado de quatro objetivos 

dependentes e interdependentes: diálogo social e 
negociação coletiva, emprego, proteção social, nor-
mas internacionais do trabalho. A fim de alcançar a 
inclusão do trabalho decente na ação sindical para 
inclusão, é importante construir solidariedade, alian-
ças entre trabalhadores, sindicatos e associações de 
pessoas com deficiência. Eles nos convidam a não 
perder a esperança pelo futuro do trabalho: os robôs 

também permitem 
o emprego de pes-
soas com deficiên-
cia no contexto da 
adaptação dos pos-
tos de trabalho e da 
autonomia do tra-
balhador”, exempli-
ficou a diretora.

Segundo Faustina, 
a ACTRAV – Escri-
tório de Atividades 
dos Trabalhadores 
da OIT, continuará 
no próximo biênio 
2018-2019 a di-
vulgação do estudo 

com a promoção do trabalho 
decente para pessoas com de-
ficiência. “Estamos planejando 
uma atividade regional para a 
América Latina e outra ativida-
de para os sindicatos de Língua 
Portuguesa no âmbito da cooperação Sul-Sul. Esta 
tradução do estudo será muito útil”, salientou.

Para concluir, ela expressou palavras em home-
nagem à liderança do Sindicato dos Metalúrgico 
de Osasco e Região, representados por seu presi-
dente, Jorge Nazareno Rodrigues; e a Carlos Cle-
mente por meio do Espaço da Cidadania, em ra-
zão dos seus compromissos ao trabalho decente 
de pessoas com deficiência. “Desejamos que este 
encontro reverbere em contribuições inovadoras 
para esta maravilhosa campanha, uma vez que 
os sindicatos estão abrindo novos caminhos para 
a inclusão”, declarou.

A diretora do SINTESP, Mirdes Oliveira, presti-
giou o evento, representando a categoria dos 
Técnicos de Segurança do Trabalho através da 
pasta da Diversidade.  

Campanha “Setembro 
Verde” em prol dos 
direitos e inclusão social 
da pessoa com deficiência
A cerimônia de abertura da campanha Setem-
bro Verde no Estado de São Paulo aconteceu no 

dia 31 de agosto, na 
Assembleia Legislativa 
do Estado de São Pau-
lo, com a presença das 
APAES (Associação de 
Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais) do estado, 
autoridades, parceiros, 
entidades e de toda a 
comunidade que apoia a 
causa. A campanha teve 
início em 2015 e foi ins-
tituída pela Federação 
das APAES do Estado de 
São Paulo (FEAPAES/SP), 
em parceria com a APAE 
de Valinhos (SP), com o 
objetivo de tornar o mês 
de setembro referência 
na luta pelos direitos e 

inclusão social da pessoa com deficiência.

Neste ano de 2017, o intuito é envolver nova-
mente a população em atividades voltadas à in-
clusão social e dar maior visibilidade a causa da 
pessoa com deficiência. A associação do mês de 
setembro à campanha de inclusão da pessoa com 
deficiência se dá em razão Dia Nacional de Luta 
das Pessoas com Deficiência, que ocorre em 21 
de setembro. Segundo dados da OMS (Organiza-
ção Mundial de Saúde), ao menos um bilhão de 
pessoas vivem com alguma deficiência em todo 
o mundo. Ou seja, uma a cada sete pessoas tem 
deficiências, por isso os organizadores da campa-
nha frisam que é muito importante que todas as 
entidades e toda a população estejam engajadas 
nessa causa.

OIT lança pesquisa traduzida para o Português 
no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência

Carlos Clemente, do 
Espaço da Cidadania, 
é um dos grandes 
lutadores em prol 
da inclusão social da 
pessoa com deficiência
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Leonice da Paz é a nova presidente da Fundacentro 

Ações por doença do trabalho crescem 64%

N 
o dia 21 de setembro, o Mi-
nistro do Trabalho, Ronaldo 
Nogueira deu posse à Pre-

sidente da Fundacentro, Leonice da 
Paz, na sede da entidade, em São 
Paulo. Nomeada em 17 de agosto 
de 2017, por meio da Portaria nº 
799, antes de assumir o cargo de 
Presidente, Leonice da Paz foi Dire-
tora de Administração e Finanças da 
Fundacentro.

Emocionada pela recente perda do 
pai, Leonice diz que a sua ausência 
veio seguida de uma data especial. 
“Recebo com muita honra, oficial-
mente a nobre missão de presidir 
esta casa, que em tão pouco tempo 
aprendi a admirar e amar”, disse.

Leonice reforçou o papel da enti-
dade como um local histórico de 
serviços prestados à saúde do tra-
balhador e comentou sobre sua 
forma de fazer gestão. “Elegi duas 
prioridades para minha gestão: recolocar a 
instituição ao seu legitimo lugar, que é no 
protagonismo dos estudos e ações contra 

os acidentes de trabalho e na valorização 
do nosso time, do nosso capital humano”. A 
Presidente destacou ainda seu comprometi-

mento com uma gestão participati-
va, de ética e transparência.

Para o Ministro do Trabalho, Ro-
naldo Nogueira, Leonice terá um 
papel de revigorar a Fundacentro, 
juntamente com seu corpo técni-
co. “Reconheço a importância da 
Fundacentro e vejo como uma das 
maiores riquezas do nosso país, o 
capital intelectual com base na 
ciência”, colocou.

O Ministro falou ainda dos desafios 
do País e da missão tanto do Minis-
tério do Trabalho quanto da Funda-
centro em promover políticas públi-
cas de proteção ao trabalhador.

O SINTESP foi representado pelo 
seu presidente, Marcos Antonio 
Ribeiro, que parabenizou Leonice 
e destacou o apoio do SINTESP em 
sua gestão, com o objetivo de aju-
dar a Fundacentro atuar, cada vez 

mais, em prol dos trabalhadores com base na 
melhoria contínua da Segurança e Saúde do 
Trabalho.  

A 
intensificação da crise econômica 
observada nos últimos dois anos fez 
com que o desemprego e a insegu-

rança no mercado de trabalho da região au-
mentassem. Temendo perder seus postos de 
trabalho, muitos operários acometidos por 
doença ocupacional resolveram buscar res-
paldo na Justiça, a fim de obter indenização 

pelas sequelas provocadas ou acentuadas, 
geralmente, por atividades repetitivas.

Como reflexo, o volume de ações trabalhis-
tas tramitando no Judiciário cresceu 64,7% 
entre 2014 e 2016, ao saltar de 2.283 para 
3.762 processos. Neste ano, até agosto, foi 
verificado o ingresso de 2.419 documentos à 
Justiça, número que corresponde a dez ações 
por dia e supera o total de 2014. Os dados 
são do TRT (Tribunal Regional do Trabalho) da 
2ª Região, que engloba toda a Região Metro-
politana de São Paulo e a Baixada Santista.

“O principal motivo para o aumento do nú-
mero de ações por causa de doença ocupa-
cional é a informação. As pessoas estão fi-
cando mais cientes dos seus direitos e de que 
elas não serão mandadas embora por isso. 
Ao contrário, terão direito à estabilidade”, 

explica o advogado especialista em Direito 
Previdenciário, João Badari, sócio do escritório 
Aith, Badari e Luchin, João Badari.

Na concepção do médico especialista em medici-
na do trabalho e sócio da Ziviti, empresa voltada 
à realização de perícia médica, Rodrigo Camar-
go, as doenças ocupacionais são causadas não 
apenas por problemas na ergonomia física, mas 
também na cognitiva. “Por este motivo, tanto 
alguém que desempenha um movimento repeti-
tivo quanto a pressão psicológica podem desen-
cadear algum problema. Assim, uma das doenças 
que mais estão crescendo é a depressão”, afirma. 
Camargo destaca que a reforma trabalhista, que 
passará a vigorar a partir de novembro e deverá 
ampliar a terceirização, também tem influência 
no maior ingresso de ações trabalhistas.  

Fonte: Diário do Grande ABC 
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A posse de Leonice foi prestigiada por especialistas da área 
de SST e representantes do movimento sindical. O presidente 
Marquinhos, do SINTESP, ressaltou o apoio dos TSTs
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Prêmio Marca Brasil

Premiação confere posição de liderança ao  
SINTESP na área de Segurança e Saúde do Trabalho

M 
ais uma vez o SINTESP assumiu a 
posição de liderança entre as en-
tidades do setor de Segurança e 

Saúde do Trabalho. No dia 19 de setembro, 
durante a Cerimônia de Entrega do Prêmio 
Marca Brasil, o sindicato foi laureado, pela 
11ª vez consecutiva, como a marca que foi 
a mais votada no Prêmio Marca Brasil 2016 
como a Melhor Marca de Entidade do Setor de 
Segurança e Saúde no Trabalho, em pesquisa 
respondida por leitores da Revista Cipa, publi-
cada pelo Grupo Cipa. 

O SINTESP recebeu a Placa e Certificado de ou-
torga do Prêmio Marca Brasil, bem como o Cer-
tificado do PrêmioTop Max Marca Brasil (uma 
homenagem da Trio International Distinction a 
todas marcas que durante oito anos consecuti-
vos ou alternados receberam a láurea de melhor 
em suas categorias). 

E, segundo os organizadores, nesta 18ª edição 
do Prêmio Marca Brasil foram tabuladas 214 ca-
tegorias de 13 setores econômicos e laureadas 
151 marcas de empresas e/ou produtos partici-
pantes. Dentre as diversas categorias, o público 
voltado à segurança e saúde do trabalhador, o 
movimento sindical e os técnicos de segurança 
do trabalho, em especial, puderam mais uma vez 
escolher o SINTESP, como uma marca diferen-
ciada, onde o seu produto é a representação de 
uma categoria de trabalhadores, que tem como 
foco a qualidade de vida e a segurança de outros 
trabalhadores, e a busca pelo trabalho decente.

“Representar os Técnicos de Segurança do Tra-
balho neste momento é de suma importância 
para mostrar o trabalho positivo que vem sendo 
construído ao longo desses 11 anos. Ressalto 
que essa láurea confere ao SINTESP muita sa-
tisfação e também maior responsabilidade, uma 
vez que o Sindicato prisma pela ética, compe-
tência, dignidade e compromisso com a cate-
goria e vê o reconhecimento chegar por uma 
via importante como essa premiação”, declara 
Marcos A. Ribeiro, presidente do SINTESP, que 
estava acompanhado do vice-presidente da Re-
gional Baixada Santista, Valdizar Albuquerque. 

Para Marcos, o empenho tem sido árduo para 
mostrar que atuar em prol da prevenção é o 

melhor caminho para o trabalhador, que tem 
suas integridades física e emocional garan-
tidas; e também para a empresa, que deixa 
de arcar com custos vultosos ao proporcionar 
mais segurança e qualidade de vida aos seus 
colaboradores, além de assumir uma posição 
diferenciada ao fazer a sua parte em prol da 
prevenção para todos 
os envolvidos no seu 
processo produtivo. 
“O trabalhador cons-
ciente, por sua vez, vai, 
através do alcance das 
ações dos profissionais 
prevencionistas, em 
especial os da nossa 
categoria - Técnicos de 
Segurança do Trabalho 
-, multiplicar os conhe-
cimentos adquiridos 
no chão de fábrica e 
proporcionar a perpe-
tuação das boas práti-
cas em qualquer lugar 
por onde passarem. 
É um efeito dominó 
e só traz ganhos para 
todos”, ressaltou.

Marquinhos destaca 
em nome do SINTESP, 
que este é o resul-
tado dos trabalhos 
realizados pela dire-
toria, funcionários, 
parceiros e amigos. 

“Parabenizo a todos que trabalham incan-
savelmente para promover as melhorias 
nos ambientes de trabalho e que outros 
reconhecimentos venham, pois serão muito 
bem-vindos. Aproveito para agradecer tam-
bém os leitores da Revista CIPA que votaram 
na Marca SINTESP”, finalizou. 



NO ANIVERSÁRIO DO SINTESP QUEM GANHA O PRESENTE É VOCÊ!!

SINTESP OFERTA CURSO DE QUALIFICAÇÃO E  
ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM PARCERIA

O SINTESP acredita que a qualificação e atualização 
profissional é o melhor caminho para você, nosso associado 
e para toda sua família. Por este motivo, o SINSTEP 
firmou parceria com a Schola Digital ofertando aos seus 
associados um desconto diferenciado para que possam 
ter acesso a TODOS os cursos disponíveis. São mais de 
400 cursos nas mais diversas áreas do conhecimento, 
todos com certificados emitidos por instituição de Ensino 
reconhecida pelo Sistema Oficial (MEC) para FORMAÇÃO 
E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL .

Acesse o site do SINTESP e clicando no banner da 
parceria descubra os cursos ofertados, com diferenciais 
únicos:

• certificado emitido por Instituição de Ensino 
reconhecida pelo Sistema Oficial de Ensino

• aulas 100% online
• material de apoio incluso
• desconto de 30% para associados e seus 

familiares

Para você ter acesso a essa oferta especial entre em contato com o SINTESP  
pelo telefone 3362-1104 e peça seu cupom de desconto. O cupom de desconto  

é individual e somente para associados do SINTESP.

O SINTESP, sempre preocupado com seus as-
sociados, buscou no seu aniversário dar um pre-
sente a todos aqueles que fazem parte da nossa 
história. Em parceria com a Escola Politécnica 
Brasileira fornece gratuitamente a todos o curso 
e a certificação em Word, Excel e Power Point, 
afinal,  acreditamos que a Qualificação Profissio-
nal com a Certificação é o melhor caminho para 
seu constante aprimoramento profissional.

Para ganhar é fácil, acesse o site www.sintesp.org.
br e clique sobre o banner o ANIVERSÁRIO É NOS-
SO, preencha os dados solicitados na ficha e pronto, 
você irá receber seu login e senha de acesso aos três 
cursos. São cursos 100% online e interativos. Com-
plete o curso e ao final imprima seu certificado de con-
clusão. Lembre-se: o Certificado é reconhecido por uma 
Instituição do Sistema Oficial de Ensino, afinal o ANI-
VERSÁRIO É NOSSO, MAS O PRESENTE É SEU .

Lembre-se este presente é por tempo limitado


