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A importância da SST no setor Metalúrgico

O

setor metalúrgico é responsável
por um conjunto de procedimentos e técnicas para extração,
fundição, tratamento e fabricação dos metais e ligas, por isso é
considerado uma das maiores áreas industriais
do Brasil. A atividade que envolve máquinas pesadas, produtos químicos e altas temperaturas
expõe os trabalhadores a riscos constantes. De
acordo com o CNAE das empresas ao consultar
as orientações sobre o grau de risco constantes
na NR 4, o padrão de risco das indústrias metalúrgicas atende ao Grau 3, de risco alto, em
razão de elementos do ambiente, ...
confira na p. 06
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Para um 2018 melhor, precisamos
da nossa categoria unida!
Marcos Antonio de
Almeida Ribeiro
Presidente do SINTESP

C

aros amigos Prevencionistas Técnicos
e Técnicas de Segurança do Trabalho,
depois de uma longa caminhada por
meio da qual findamos, no último mês de abril,
o nosso primeiro mandato à frente da maior
entidade sindical prevencionista desse País, e,
com a certeza de que o trabalho desenvolvido,
pela nossa Diretoria, foi, sem dúvidas, o que nos
fez alcançar grande parte de nossas metas propostas em convenção. Com essa visão, estando
eu novamente na presidência, à frente da nova
Diretoria do SINTESP, é nítido que chegamos ao
final de mais um ano de trabalho com muita
luta, muitas conquistas e, sempre atuando no
sentido de conseguir, a cada dia, angariar novos
avanços para a nossa categoria.

ATENÇÃO!!!
Ressaltamos que toda
parceria e apoio do SINTESP
a cursos, palestras e eventos
pagos devem oferecer, aos
associados SINTESP, um
desconto mínimo de 20%
(vinte por cento).
Em casos de dúvida, entre em
contato por meio dos e-mails:

Encerramos este ano com incertezas sobre
o rumo do nosso destino. Infelizmente, o ano
de 2017, devido às inúmeras ocorrências desastrosas em nosso governo, tanto nas esferas
legislativa, judiciária e executiva, estamos amargando grandes perdas de direitos para todos os
trabalhadores brasileiros. Uma delas atingiu em
cheio os trabalhos desenvolvidos pelo nosso
SINTESP, que foi a reforma trabalhista, pois, em
seu bojo, tem a finalidade de acabar com todos
os direitos já conquistados pelos trabalhadores,
nos quais o movimento sindical se fez presente.

treinamento@sintesp.org.br,
com Celeste Santos
ou
porfírio@sintesp.org.br,
com Luiz de Brito Porfírio
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Essa reforma trabalhista sobre a qual, segundo a alta cúpula do governo, insiste em dizer
que seria uma lei moderna e que geraria uma
grande quantidade de empregos aos brasileiros, não passa de um grande golpe sobre
os trabalhadores, somente para beneficiar os
empresários e acabar com o movimento sindical em nível nacional, retirando, principalmente, a sustentação financeira do sindicato, que
de certa maneira irá impactar negativamente
e severamente no desenvolvimento político,
econômico e social no que diz respeito à defesa dos interesses de nossa categoria.
Em vista disso, se faz necessário, nesse momento de grande incerteza e instabilidade
política, econômica e social, que a união
de nossa categoria em torno de nossa representação sindical (SINTESP) seja efetivamente capaz de manter as conquistas já alcançadas, principalmente a manutenção de
nosso piso salarial durante as negociações
coletivas de trabalho.
Portanto, caros amigos TST´s, a sua fidelidade
aos nossos propósitos será um fator determinante e importantíssimo na continuação de
nossas lutas e em prol da sobrevivência de
nossa categoria.
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Segurança na utilização de Plataformas
de Trabalho Aéreo – PTA foi tema de
curso em Ribeirão Preto

N

o dia 7 de outubro, a Regional Ribeirão Preto do SINTESP
realizou o curso “Formação
Instrutor Operador de Plataforma
Trabalho Aéreo - PTA, com duração
de 40 horas, compartilhando conhecimentos teóricos e práticos para uma
operação segura e correta deste equipamento sob o ponto de vista preventivo, bem
como para que as empresas reduzam custos com
contratação de terceiros para a realização dos
cursos internos para este tipo de trabalho.
Segundo Evaldir Jesus de Morais, vice-presidente
da Regional Ribeirão Preto, ao final do curso o
participante torna-se capaz de planejar, organizar
e ministrar seu treinamento de modo que alcance
o seu objetivo específico. “Diante da abordagem
que ministramos neste treinamento, ele consegue
apontar e identificar qual o conteúdo a ser desenvolvido e a metodologia mais adequada a ser aplicada, pois aprende a distinguir quais os recursos
a serem utilizados, para alcançar os objetivos nas
atividades de treinamento”, explicou Evaldir, que
foi responsável por desenvolver e ministrar todo
conteúdo teórico. Já a parte prática, conforme ele,
ficou sob a responsabilidade de um Técnico em
Manutenção de PTAs, junto à empresa parceira
que cedeu o local e as PTAs (Tesoura e Articulada).
Evaldir comentou que foi discutido o tema ´Amparo Legal do Treinamento – Legislação´, pois muitos
TSTs e até empresas desconhecem esse Amparo
Legal, sobre o qual o artigo 6º das Atribuições dos
TSTs permite e lhe dá o direito de ministrar cursos
em suas empresas e ou prestação de serviços. É até
comum gerentes de RH ligarem e perguntarem:
‘meu Técnico de Segurança do Trabalho pode ministrar esse ou aquele Treinamento?´ Como muitos não
sabem, acabam por contratar serviços de terceiros e,
que, na maioria das vezes não atendem a necessidade da empresa e dos próprios profissionais envolvidos. É o que nós chamamos de ‘cursos enlatados’
em que o Instrutor não conhece a atividade e os
riscos existentes na empresa e, portanto, não dá o
real retorno necessário”, comentou Evaldir.
Conforme ele, o programa também contou com
o tópico sobre o papel do Instrutor – Instrutor x

4

S

multiplicador. “Tema esse de muita discussão e de
grande interesse dos participantes. Já fiz mais de
15 cursos de Instrutores em diversos locais e nenhuma entidade aborda com ênfase esse tema. Se
você perguntar a qualquer participante a definição
de “INSTRUTOR”, poucos irão responder por que
as entidades que ministram esse cursos não fazem
esse papel de orientação, de informação, de levar o
conhecimento da forma correta”, observa Evaldir.

Okada, TST no Consórcio
Mecânica IC Suply – MPE-Tecman, Campinas, SP.

“Foi a primeira vez que participei de
um curso teórico e prático com nível de comprometimento do ensino desenvolvido com estudo
de caso, debates em equipe sobre as interfaces
das Normas Regulamentadoras , enquadrada a
cada tipo de trabalho! O curso de PTA (PlataforEvaldir destaca que é importante falar sobre esse ma de Trabalho Aéreo) foi muito bem estruturado
tema para os TST´s porque é um curso novo, ape- e organizado, com um ótimo material didático e
sar de estar no Anexo IV da NR 18 desde Março um método de avaliação diferenciado apesar de
de 2008, e que nenhuma entidade e ou empresa entre tantos outros que já participei até mesmo
atentou para esse nicho de mercado e demanda no SINTESP ter sido bons este superou as expecque precisa ser atendido pela legislação. Outro as- tativas. Assim como a troca de conhecimentos
pecto importante, conforme Evaldir, foi a apresen- adquiridos durante todo o curso, no qual tive o
tação e discussão de todos os itens do Anexo IV da prazer de conhecer excelentes profissionais técniNR 18, passo a passo em apresentações com de- cos e engenheiros de toda região e de diferentes
senhos ilustrativos de cada item do anexo, quando áreas, que enriqueceu os debates realizados e
também foram realizadas atividades em grupo.
conseguiu fazer uma boa ligação entre a teoria
e a prática. Ótimo aprendizado!” Lucio Henrique
Alguns participantes expressaram suas opiniões P Faria, Técnico de Segurança do Trabalho – De
e demonstraram muita satisfação com o curso, Nadai Segurança do Trabalho e Assessoria Empresarial – Olímpia – SP.
conforme podemos conferir:
“Excelente Curso, abrangente e muito significativo para minha carreira profissional. Este já é o 5º
Curso de participo na Subsede do Sintesp de Ribeirão Preto. Parabéns ao Evaldir Morais, Instrutor
do Curso que soube muito bem ministrá-lo e levar
conhecimento aos participantes”, Fabiano de Almeida, Técnico de Segurança do Trabalho, na MED
LIFE Medicina Ocupacional, em Catanduva, SP.

Para finalizar, Evaldir enfatiza que devemos e temos que quebrar determinados paradigmas e barreiras existentes em relação a essas iniciativas. “O
mercado cobra e exige mudanças, os profissionais
estão ávidos por novos conhecimentos e as empresas têm interesse e estão investindo em seus
profissionais. Hoje, o SINTESP é um nome forte,
uma marca que tem credibilidade, respeitado, por
isso devemos valorizar e respeitar o que temos de
“Foi meu primeiro treinamento no SINTESP, bom e melhor. A união faz a força! E, ressalto que
gostei muito da didática, conhecimentos do ser instrutor é como qualquer outro profissional,
Instrutor e da interação com os participan- precisa estudar, se informar, pesquisar sempre, se
tes do grupo que só agregou conhecimentos. especializar, buscar o novo e ter o antigo como reCusto e beneficio também se levarmos em ferência para que cursos como esses alcancem os
conta a localização”. Denise Alves Novaes resultados esperados”, conclui.
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e-Social foi tema no Sábado de Capacitação da Regional Campinas

P

ara demonstrar os tópicos, conteúdos importantes para os profissionais prevencionistas e sanar possíveis dúvidas dos
participantes em relação a esse novo programa,
a Regional Campinas do SINTESP realizou, no
dia 21 de outubro, mais uma edição do Sábado
de Capacitação abordando o tema «e-Social o
que muda na Segurança e Saúde do Trabalho
a partir de 2018”, ministrado por George A.
França Trindade, TST, diretor técnico do Grupo Diretiva – Saúde e Segurança do Trabalho.
Participaram 58 profissionais entre TST’s, Engenheiros, Fisioterapeutas, Psicólogos, docentes
e alunos do curso de TST, RH e Administração
de Empresas, que vieram de cidades, como Piracicaba, Campinas, Americana, Santa Barbara
D’Oeste, Sumaré, Nova Odessa, Limeira, Rio
Claro, Cordeirópolis, Rio das Pedras, Capivari,
Saltinho, Iracemápolis, Charqueada, São Pedro,
Tietê e Laranjal Paulista.
Segundo Marcelo Assalin Zambon, vice-presidente da Regional Campinas, o objetivo do Sábado
de Capacitação é promover temas variados que
contemplem o ‘mundo da SST’ para interagirmos
com os alunos em formação no curso de TST e

também com os TST’s iniciantes e
veteranos, além de todos os profissionais membros do SESMT”,
informa. Segundo Marcelo, para
participar dos cursos e frequentar
o Sábado de Capacitação da Regional Campinas não precisa ser TST, aluno e/ou
membros do SESMT, pois os eventos são abertos
à sociedade/população. “Nosso propósito é que,
juntos, possamos multiplicar as informações da
SST em todos os cantos de Campinas e Região,
portanto, solicitamos, geralmente, a doação de
1 quilo de alimento não perecível e/ou 1 litro de
leite como entrada para o evento”, destaca.
Assim, Marcelo afirma que desde então o SINTESP é um canal muito importante para todos
os profissionais envolvidos na área de SST. “Trazemos palestras a fim de auxiliar e agregar valores junto ao crescimento profissional e também
para possibilitar o network entre TST’s, alunos,
Engenheiros, entre outros profissionais participantes”, comenta.
Conforme ele, o conteúdo que o palestrante
apresentou atendeu as expectativas dos parti-

cipantes. Os
participantes
Marlon Souza
Reis disse que
a
palestra
ofereceu muitos conhecimentos importantes sobre esse novo tema e foi de grande profissionalismo; Silmaria Francisco Silva considerou
que foi simplesmente ótima e agregou muito
para a sua atuação profissionais; Marcos Mendes destacou que foi um dia importante na sua
agenda para participar da palestra e conhecer
sobre o tão famoso e-Social, que será implantado pelo governo a partir de Janeiro de 2018. “O
palestrante mostrou como será para os Técnicos
de Segurança do Trabalho e como as empresa
terão que se adaptar. Foi muito bom participar,
pois é sempre bom adquirir novos conhecimentos”, ressaltou.
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A importância da SST no setor Metalúrgico

O

setor metalúrgico é
responsável por um
conjunto de procedimentos e técnicas
para extração, fundição, tratamento e fabricação dos metais e
ligas, por isso é considerado uma das maiores
áreas industriais do Brasil. A atividade que envolve máquinas pesadas, produtos químicos e
altas temperaturas expõe os trabalhadores a
riscos constantes. De acordo com o CNAE das
empresas ao consultar as orientações sobre
o grau de risco constantes na NR 4, o padrão
de risco das indústrias metalúrgicas atende ao
Grau 3, de risco alto, em razão de elementos
do ambiente, como ventilação, iluminação e até
de equipamentos. Dessa forma, o trabalhador
fica constantemente exposto a diversos tipos de
riscos, como os ambientais, compostos pelo ruído, a fumaça, o calor, produtos químicos, entre
outros, que exigem que sejam seguidos alguns
procedimentos importantes para que os trabalhadores consigam manter um nível de segurança para realizarem suas atividades laborais
prevenindo que danos sejam causados a suas
saúde e integridade física.

ca com cinco mil funcionários, a qual tinha um
setor de metalúrgica com 300 funcionários nos
anos 70. Depois, ele passou por indústrias de
alimentos de embalagens flexíveis, embalagens
metálicas e estamparia. Sua maior permanência
no emprego foi em uma indústria de motores
por 18 anos, onde exerceu a coordenação do
SESMT, considerado por ele o
maior laboratório em resultados
em complexidade e melhoria
contínua, quando conseguiram
a redução dos acidentes de trabalho de 10% para 1% de forma continua e sustentada.

de paradigmas para o modelo atual de legislação e política de SST”, completa.
Particularidades

Segundo Adonai, a Segurança e Saúde do Trabalho é importante em qualquer setor, mas, no
metalúrgico, tem suas particularidades. “A metalurgia é um segmento robusto, composto por uma série de
seções de grande importância,
com características particulares
e riscos e desafios diferentes entre si. Veja, quando falamos em
Para falar desse universo tão complexo, entrevistamos Adonai Ribeiro, diretor do SINTESP e
processos metalúrgicos, estamos
técnico do DSST – Departamento de Segurança
falando de fábricas de materiais
e Saúde do Trabalho no Sindicato dos Metalúr- Diante do seu histórico proelétricos, montadoras de veígicos de São Paulo e Mogi das Cruzes; e Arman- fissional no setor, Armando
culos, autopeças, estamparias,
do Henrique, também diretor do SINTESP e pre- informa que até os anos 70 a
oficinas mecânicas e de funilasidente da FENATEST – Federação Nacional dos Segurança e Saúde no Trabalho,
ria, fábricas de vagões de trem,
Técnicos de Segurança do Trabalho, ambos com no Brasil, só existiam no papel, e
indústria de máquinas e equipaArmando: “A análise de
mentos, siderurgias e fundições,
larga experiência e incansáveis batalhadores na pouca legislação prevencioriscos da metalúrgica é
metalurgia do pó (sinterização),
em prol da consciência prevencionista não só nista, com exceção da indústria
uma das mais complexas,
daí se encontra a
tratamento de superfícies (galno setor metalúrgico mas na indústria em geral. automobilística que importou
dificuldade na construção
vanoplastias), PCI (placas de cirdas suas matrizes as práticas e
da NR 12”
Adonai soma mais de 30 anos em contato com ações preventivas profissionalicuito impressos) e outras empretécnicos e trabalhadores metalúrgicos, por meio zadas. “Daí a origem do Inspetor de Segurança, sas eletrônicas, fábricas de latas, laminadoras,
de cursos de SST realizados nas sedes do Sindi- que passou por enquadramento para Supervisor laminação de metais, caldeiraria, fabricação de
cato, em eventos específicos da área, por meio de Segurança, atualmente enquadrados como produtos da linha branca (eletrodomésticos de
de atendimento, tanto nas empresas que visi- Técnico de Segurança no Trabalho, seguindo grande porte), entre outras subatividades. Imatam pelo Sindicato, quanto na própria sede do como uma complementação do SESMT, na ginem o tamanho desse setor, a quantidade de
Sindicato, e ainda, por meio de visitas técnicas composição com os Engenheiros de Segurança fábricas e a massa de trabalhadores expostos a
que fazem nas fábricas. Armando, por sua vez, do Trabalho e profissionais de Enfermagem do uma infinidade de riscos? Daí, a importância da
soma nos seus 36 anos de emprego com vínculo Trabalho e Médicos do Trabalho. Podemos afir- segurança e saúde para esse universo”, aponta.
CLT, passando por sete empresas, outros oito em mar que, os setores metalúrgicos registram um
consultorias, o primeiro emprego como supervi- grande destaque em SST, especialmente no se- Por possuir riscos de toda a natureza, responsásor de Segurança, foi em uma indústria eletrôni- tor automobilístico, cujas boas práticas serviram veis por grande número de acidentes e doenças
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do trabalho, Adonai considera o papel do Técnico de Segurança do Trabalho neste setor como
imprescindível. “A meu ver, o profissional de SST
tem papel importante, que vai muito além das
tarefas tecnicistas, do cumprimento das NRs ou
ainda de um fiscalizador. Ele deve atuar, como
um parceiro do trabalhador e do empregador.
Lutar para um entendimento que leve à cultura
da SST, nas ações, e não somente no papel. O
TST deve intensificar seu propósito maior que é
fazer-se entender e ser um facilitador das ações
voltadas à busca de um ambiente de trabalho
digno”, explica. O especialista destaca que não
é uma tarefa fácil, requer muita paciência, dedicação, compromisso e responsabilidade. “Ainda
em relação ao papel do técnico, vale ressaltar
que, muitas vezes, em uma determinada empresa, são encontrados diversos tipos de riscos,
o que obriga esse profissional a se desdobrar
em suas atividades. Acredito que, para algumas
categorias econômicas, inclusive a metalúrgica,
o SESMT deveria ser dimensionado de forma especial, mais rigoroso do que o atual”, observa.

do ele, basta lembrar que as boas práticas de
Segurança do Trabalho são 20% de condutas
comuns para todos os segmentos produtivos de
empresas e locais de trabalho e 80% de periculosidades, exemplificando, uma autopeças que
fabrica 300 tipos de peças em média, cada peça
passa por 10 processos de fabricação, cada processo tem seu plano de produção e ferramental
próprio, o que requer o trabalho de análise de
riscos para cada operação, daí a importância de
capacitação dos especialistas e trabalhadores
em risco da metalúrgica.

Dentre as peculiaridades deste setor, Adonai
aponta algumas que existem só no segmento
Metalúrgico em termos de Segurança e Saúde
do Trabalho, que não existe nos demais setores
e que merecem maior atenção dos profissionais
prevencionistas e também dos trabalhadores.
“Penso que, pela pluralidade do segmento, não
é possível eleger um único item que possa existir
somente em metalúrgicas. Contudo, podemos
recordar, por exemplo, do PPRPS (Programa de
Prevenção de Riscos em Prensas e Similares),
que era parte integrante de uma Convenção
Coletiva específica de SST no setor metalúrgico
de São Paulo. Ela nasceu no Sindicato dos Metalúrgicos de SP e Mogi e teve sua abrangência ampliada para todo o estado de São Paulo.
Atualmente, praticamente todo o bojo do PPRPS
integra do anexo VIII da NR 12 e promove a prevenção para todo o Brasil”, destaca.

Adequação a NR 12

As empresas metalúrgicas também trabalham
questões como a CIPA, o SESMT, a BRIGADA
de Incêndio, o PPRA, entre outros e, conforme
Adonai, nesses campos não existem fatores que
diferenciem as empresas metalúrgicas de outros
segmentos, exceto casos específicos, a exemplo
das CIPAS da Construção Civil, Mineradoras, e
segmentos de grande periculosidade (petróleo
e gás) que mantém um rigor maior na questão
da segurança contra sinistros.
Armando observa que o setor metalúrgico emprega uma mão de obra qualificada, especialmente pela evolução tecnológica que desafia
permanentemente o setor nesta demanda, por
isso as ações integradas do SESMT, CIPA e Brigada de Incêndio têm que ser sincronizados,
e o PPRA, por ser o programa mais amplo de
gestão de SST, se bem elaborados e monitorados, servem de ferramentas para a harmonização destas atividades. “Passei por boas práticas
neste sentido, porque se pode observar, especialmente, nas pequenas e médias empresas, a
desconexão e desvio de foco dessas ações, principalmente por falta da personificação da definição de responsabilidade nominadas; esta ‘engrenagem’ se bem gestada agrega valores para
o negócio da empregadora e promove melhoria

contínua em
benefício dos
empregados”,
salienta.
Entre os maiores riscos em
termos de Segurança e Saúde
do Trabalho neste
setor, Adonai reforça
que são muitos, mas,
considera o grupo das
LER/DORT quando se refere a doenças relacionadas
ao trabalho e, as mutilações de
mãos e dedos, em termos de acidentes. “Quando falamos de acidentes, não é
fácil evitar o reconhecimento, mas, quando nos
referimos a doenças, o não enquadramento é
algo assustador. No Sindicato atendemos trabalhadores cujas empresas negam a emissão de
CAT, claro que a grande maioria dos casos se
consiste nas doenças, cujo nexo causal, sempre
é questionado pelo empregador”, informa.
Os riscos mais frequentes na metalúrgica, na
visão de Armando, são acidentes com mãos e
dedos e ruídos e prensagem. Segundo ele, a
análise de riscos da metalúrgica é uma das mais
complexas, dado a quantidade e variedade de
máquinas, equipamentos e a dinâmica dos processos produtivos. Daí se explica a dificuldade
encontrada na construção da NR12, na aceitação e aplicação nas empresas, orientadas pelo
PPRPS. “Para quem acha que a NR12 é muito
abrangente, cabe lembrar que sua construção
teria dois caminhos a seguir, ou seja: NR de princípio, como era a sua versão anterior; ou o seu
formato atual, contendo a complexidade técnica
e servindo de guia. Para os imediatistas, convém
também lembrar que a nova NR12 não deveria

Além disso, ele recorda o PPRAG e o PCMSOG, que
eram os conhecidos programas específicos para
Galvânicas. “Os profissionais médicos, técnicos ou
engenheiros para desenvolverem esses programas,
deviam passar por capacitação na Fundacentro,
que os habilitava para tal. Isto era exigência de
outra convenção coletiva de trabalho que nasceu
dentro do mesmo Sindicato, a convenção de tratamento de superfícies de SP (galvânicas)”, comenta.
Armando destaca que essa questão é muito
pertinente e pouco mencionada, pois, segunS
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ter necessariamente a obrigação de resolver
por eliminação imediata dos pontos de riscos
(ressalvando os riscos graves e eminentes), do
parque de máquinas e equipamentos usados há
mais de 50 anos, cabendo cronograma para as
adaptações e proibição de maquinas e equipamentos novos sem proteção adequada”, alerta.
Nesse cenário, Adonai e Armando apontam as
maiores dificuldades/desafios para o profissional Técnico de Segurança do Trabalho desempenhar suas funções no setor de Metalurgia.
Resumindo, Adonai comenta que quando os
colegas se dedicam de forma compromissada
com os interesses dos trabalhadores, acabam
simplesmente por perderem o emprego, na
maior parte das vezes. “A grande dificuldade
passa pelo convencimento do empregador
quanto à importância da prevenção, da qualidade de vida no local de trabalho, em termos
de produtividade, repercussão
na qualidade e a própria sobrevivência da organização. Somente quando a corda aperta o
pescoço, surgem os passivos de
grande monta, os empregadores
acordam”, indica.

to citar a questão da relação entre o trabalho
prescrito e o trabalho real, a questão do ‘ato
inseguro’ como causa de acidentes, inseridas
em centenas de relatórios ‘técnicos’, enquanto
a indústria ruma para um conceito mais avançado em termos de tecnologia.
Por outro lado, o mundo vem
empregando, cada vez mais, as
nanotecnologias e sequer sabemos se trarão, ou não, riscos à
saúde para o ser humano e para
o meio ambiente. E os cursos
de Técnicos de Segurança do
Trabalho, não buscam a modernização? Será que isso interessa
aos fornecedores desses cursos?”, indaga Adonai.

Ele entende ainda que, pela
complexidade do setor, seria
conveniente que instituições
escolares de respeito, disponibilizassem cursos de pósAdonai: “O TST deve lutar
-técnico (entendido aqui como
Constata-se que existem propara um entendimento
fissionais Técnicos de Seguespecialização de nível médio)
que leve à cultura da SST
nas empresas, pois seu
rança do Trabalho nas mais
que poderiam agregar conhecipapel vai além das tarefas
mento para setores específicos
variadas situações neste setor,
tecnicistas”
como: construção civil, metadesde (condutas como Inspetor
lúrgico, químico, petróleo e gás, hospitalar, e Vigilante) que é condicionado a este tipo de
portuário, entre outros.
conduta, até profissionais que conquistaram seu
verdadeiro papel no gestor e auditor, planejando,
Para Adonai, a qualificação necessária para o TST executando e revisando desvios, com prospecção
atuar no setor de Segurança e Saúde do Trabalho para o presente e futuro da cultura prevencioem uma empresa metalúrgica sempre traz à tona nista. Em vista disso, Armando considera que o
uma certa polêmica. “Conforme minha visão, papel do TST no setor é especializar-se em SST
os cursos de formação do técnico – e também na metalúrgica, com postura de ação integrada
passei por isso – colocam o profissional para o e transversal, não usar a linguagem de “grego”
mercado, numa condição básica e tecnicista, de- no setor. Para ele, a maior dificuldade é a capacipendendo da escola que o formou, com o agra- tação técnica específica, relacionamento e habilivante de oferecer um curso produzido de forma dade de gestão, a solução e controle de riscos no
equivocada e sem a observância da realidade do setor requerem habilidades desde artesanais até
nosso mundo do trabalho. Daí meu comentário tecnologia avançada, bem como a experiência
anterior sobre a especialização pós-técnico. Não tem demonstrado a existência de máquinas ou
há preocupação com os riscos advindos dos no- equipamentos que na sua adequação são aplivos processos, do avanço das tecnologias, entre cados até 50 componentes mecânicos, pneumáoutras questões. A título de exemplo, me permi- ticos, elétricos, eletrônicos, entre outros.
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Para o TST conseguir fazer algo a mais em prol
das boas práticas no ambiente de trabalho e
garantir com eficácia a segurança dos trabalhadores atendendo também as necessidades
da empresa, Armando destaca que o profissional deve otimizar seu potencial em busca da
melhoria contínua, desenvolver a autoestima
sustentada para o desenvolvimento técnico de
forma focada e proativa. “O TST deve, necessariamente, investir pelo menos 10 dias por ano
em capacitação pelo requerimento que estiver
atuando, esta é a razão do porque introduzimos, na convenção coletiva do SINTESP com
a FIESP, a liberação dos TSTs do seu emprego
por 10 dias/ano para a capacitação contínua”,
argumenta.
Complementando este item, Adonai observa
que entende que, quando trabalhamos a questão da prevenção, o objetivo maior é, ou pelo
menos deveria ser, comum a todos aqueles que
a buscam: a preservação da integridade física e
da saúde – física e mental – dos trabalhadores.
“Mas, não podemos desprezar ou esquecer a

P

Jornal do Sintesp - Nº 297 - Outubro de 2017

produtividade. Lembro que, quando visitávamos as fábricas numa verdadeira catequese
para a implantação de proteção em máquinas,
trabalhávamos junto aos profissionais daquelas
empresas, no sentido de estudarmos os impactos para a produção. Diversas vezes mudamos
uma proposta inicial de proteção, no sentido de
buscar uma alternativa que não engessasse o
desempenho da máquina em questão. Foi com
esse lema que, por mais de uma década, sentamos à mesma mesa, com representantes técnicos e políticos de diversos sindicatos patronais e
com os auditores fiscais do trabalho (MTE) para
discutir essas questões, no âmbito das convenções coletivas do trabalho e mais recentemente,
no grupo técnico de discussão da NR 12. Temos de conseguir um equilíbrio que contemple
a proteção total, eficaz, e a produtividade que
gerará o lucro da organização, que manterá o
posto de trabalho. Não é nada fácil, mas é um
princípio que deve existir sempre”, declara.

atuação na SST, oferecem um grande ponto
de interrogação. Espero que os Sindicatos e as
Centrais Sindicais, que certamente terão duros e
longos caminhos a trilhar com relação aos novos
modelos de financiamentos que deverão buscar;
que vislumbrem as necessidades reais dos trabalhadores e, nesta tônica, coloquem a Segurança
e Saúde do Trabalhador no patamar de entendimento que ela merece, investindo nas ações
de SST, promovendo programas de treinamento
e capacitação voltados a área, travando verdadeiramente uma batalha em favor de condições
seguras, e reforcem a luta contra a precarização
do trabalho, priorizando nas negociações coletivas de trabalho, as questões de SST”, menciona
o diretor e complementa que: “afinal, doravante
as negociações terão força sobre o legislado,
quem sabe não se estará escrevendo uma nova
história da SST no Brasil”, preconiza Adonai.

Armando aconselha, por experiência, que os
colegas Técnicos de Segurança no Trabalho do
Desafios
setor - que é um dos mais críticos nas relações
Entre os desafios que este setor ainda enfrenta sindicais e conflitos trabalhistas -, que invistam
em termos de SST na visão de Adonai, a ade- na habilidade de relações humanas e de mequação de máquinas seja o maior desafio, haja diação, considerando que a maioria dos provista, o vasto maquinário antigo que ainda atua fissionais perdem o emprego ou o cliente mais
no parque industrial, que não permite proteção por relacionamento do que por aspecto técnico.
com 100% de eficácia; a inserção de máqui- “Recomendamos também que os interessados
nas chinesas que, apesar de atender a normas em atuar na metalurgia, façam um curso de boa
internacionais para trabalho seguro, não estão qualidade de ‘especialização’ e SST na metalurenquadradas à exigência protetiva da NR12 gia, conforme o padrão reconhecido pelo MEC,
(estabelecida para a cultura e a realidade bra- ou seja, com carga horária mínima de 20% da
sileira); sem falar no alto custo que as empresas carga horária de formação, que corresponde, no
precisam investir para a adequação de suas má- mínimo, 240 horas focado em riscos e princíquinas. “Outro desafio, a meu ver, ainda dentro pios da metalurgia, que farão, certamente, toda
de uma projeção de médio e longo prazos, são a diferença de trânsito profissional neste setor.
as mudanças na lei da terceirização e da CLT, Lembrem-se que somos soldados da qualidade
que agora entrarão em vigor e, em termos de de vida, um dos valores mais importantes ao ser
humano, nosso papel é um privilégio acima da
profissão”, expressa Armando.

dos nós, dias melhores com a qualidade de vida
merecida, e que possamos ganhar o nosso pão
de cada dia com dignidade e respeito”, finaliza.
E mais uma vez, nós, do Jornal Primeiro Passo,
fomos pegos de surpresa na solicitação para
as empresas do setor participarem desta reportagem, aproveitando a oportunidade para
seus TSTs colaborarem com depoimentos que
mostrassem as iniciativas e o encaminhamento das boas práticas em SST, porém as mesmas
deferiram do convite alegando que não tinham
interesse na pauta neste momento. Esse tipo
de conduta está nos levando a uma reflexão
profunda sobre o que leva as empresas a terem
medo de expor em relação à suas atuações na
área de SST, ao ponto de não permitirem que
nem os TSTs se pronunciem, como aconteceu
em alguns casos. Provavelmente, em breve, iremos desenvolver uma matéria especifica sobre
essa questão e que nos dê respostas conclusivas, pois o nosso objetivo não é mostrar somente os desafios, mas também os avanços e os
benefícios que as empresas conquistam quando fazem a gestão adequada da SST em seus
ambientes de trabalho.

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.

Como dirigente do SINTESP, Adonai destaca que
colabora na comunicação digital, respondendo
pelo portal SINTESP, não tendo um plantão físico no Sindicato; e como profissional, atua no
Sindicato dos Metalúrgicos de SP e Mogi, juntamente com os colegas Bruno e Francis, mas
fica à disposição, para ajudar e aprender com os
colegas de profissão. “Desejo a todos sucesso
total nesta batalha em prol da SST, que é a nossa luta cotidiana, e vamos torcer numa grande
corrente positiva para que o Brasil, com toda a
sua grandeza de Nação, possa, como a Fênix,
que ressurgiu das cinzas, emergir dessa lama
que o imputaram, renascer e oportunizar a toS
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O que levaria a alguns TSTs recusarem
participar de entrevistas para este periódico

N

ossos leitores devem ter percebido
que este ano iniciamos uma série de matérias especiais, sobre a segurança do trabalho e a atuação do TST em
determinados segmentos.
E algo que nos intrigou e quero destacar, é
que nessas matérias buscamos entrevistar
os TSTs que trabalham nas empresas desses segmentos e vários se recusaram.
Elaboramos algumas perguntas, que ou fazemos pessoalmente, quando é possível o
encontro pessoal com o TST, ou enviamos
por email, para que nos retorne com as respostas.

Não exigimos que o TST identifique a empresa em que trabalha, mas, mesmo assim, quando solicitamos a entrevista, nem
chegam a nos consultar sobre isso ou comentar a respeito, e retornam informando
que não tem permissão ou autorização
para nos conceder a entrevista, sem alegar os motivos.
Isso nos intrigou de tal forma, que resolvi
escrever a respeito e compartilhar com nossos leitores, para, quem sabe, nos ajudem a
entender. E os que vierem ou possam vir a
ser entrevistados, entendam que não comprometerão sua empregadora, e, que, por

outro lado é muito importante compartilhar
informações com os colegas.
Não quero acreditar que esses companheiros se recusem a dar entrevista, sem consultar a empregadora, embora alegando
não terem sido permitidos. Pois que motivos teriam para tal?
Refletindo sobre os motivos que poderiam
levar as empresas a não permitirem as entrevistas dos TSTs ao Primeiro Passo, primeiro está estes entenderem que devem
solicitar esta permissão. Porém, que motivos levariam as empresas a impedirem que
seus TSTs respondessem questões nada
comprometedoras?
Só consigo imaginar que possam ser temores – infundados para nós – de que algo
poderia lhes ocorrer. Se temem algo que
lhes possa ocorrer, só pode ser porque tem
muitas irregularidades ou irregularidades
graves em SST, que possam ser denunciadas ou chamar a atenção da fiscalização.
Em sendo assim, se a empresa contrata TST,
ao invés de continuar com irregularidades,
deveria aproveitar esse recurso valioso e
valoroso para ajudá-la a sanar essas irregularidades e deixar de ficar sempre na defensiva, preocupada e temendo ser punida.
Um papel importante é que os TSTs têm
que se tornarem convincentes, com argumentação suficiente, para convencer
seus empregadores de que segurança no
trabalho é um excelente investimento e é
um grande desperdício não proporcionar
condições adequadas de trabalho aos seus
empregados.
Infelizmente, a regra é de que as empresas
não consideram as medidas de controle dos
riscos e, consequentemente, um ambiente
de trabalho adequado, como investimento
mas, sim, como custo. E poucos TSTs estão
preparados para convencê-las do contrário
e passam a carreira se queixando da empregadora e decepcionados com a profissão
por não conquistar resultados e, simultaneamente, satisfação com o que faz. Vivem
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a profissão apenas
cobrando
dos empregados
o uso de EPIs e
da empregadora
o cumprimento
da NRs e não
se dão conta de
Rene Alves Cavalcanti
que saber da imTécnicos de Segurança
portância da SST
do Trabalho, Psicólogo,
docente em Ensino
por ter ficado
Técnico, responsável
1200 ou 1500
pela área de Comunicação
horas, 18 medo SINTESP
ses ou 1 ano e
meio, em contato diário com assuntos sobre prevenção de
acidentes e que na empresa ninguém mais
passou por isso e, assim, não tem quase
nenhuma noção do assunto, necessitando
serem informadas e esclarecidas a respeito.
Entra ai, então, o papel educador do TST,
que deve começar de cima, ou seja, da direção da organização, passando pelos gestores até chegar na maior vítima, que são os
trabalhadores que executam as atividades,
o corpo operacional. E esse trabalho nunca
dará resultado abrangente e duradouro de
imediato, pois a educação é um processo, o
processo educativo, que inclui etapas e depende de persistência e continuidade. Para
tanto, o TST necessita levantar o máximo de
informações possível para embasar seus argumentos, principalmente, com estatísticas,
custos com a falta da prevenção de acidentes adequada e possíveis ganhos com a redução desses custos, que contribui para os
bons resultados da organização.
Claro que quando a empresa comporta
um SESMT completo, outros podem assumir o papel generalista de gestor e os TSTs
de especialistas, mas é a realidade na minoria dos SESMT; a maior é composta por
apenas um TST, que assim deve assumir o
papel de gestor.
Espero que este texto cause reflexão e demande desdobramentos para a melhoria da
consciência do papel do TST nesta profissão, que abraço há quase três décadas.
P

Ética, cidadania
e trabalho

Jornal do Sintesp - Nº 297 - Outubro de 2017

Nosso conhecimento deve ser usado para
transformar pessoas e situações

“P

enso que um
dos grandes
problemas nas
relações pessoais e profissionais desse tempo no
qual vivemos seja a superficialidade e a forma artificial
como tratamos quase todas
as coisas”, pondera Cosmo
Palasio, diretor do SINTESP e responsável
pela pasta de Ética, Cidadania e Trabalho.
“Às vezes tenho a forte impressão de que
valores hoje em dia são tratados como um
apenas um truque a mais para sobreviver
dentro do mundo do trabalho”, continua ele.
“Isso pode até parecer bom, pode parecer
que facilita as coisas – mas, com certeza não
é”, aponta. Para Cosmo, o coletivo de pessoas que apenas repetem sem prezar por valores certamente não vai dar em coisa boa.
Conforme ele, de forma simples podemos
afirmar que Valores são o conjunto de características de uma determinada pessoa ou
organização, que estabelecem a forma como
a pessoa ou organização se comportam e interagem com outros indivíduos. “Importante
também conceituarmos os VALORES MORAIS que nada mais são do que os conceitos,
juízos e pensamentos que são considerados
‘certos’ ou ‘errados’ por determinada pessoa
na sociedade”, observa.
Ele conta que muitas pessoas lhe perguntam
qual a parte mais importante para a atuação
do profissional de segurança no trabalho e,
certamente, esperam uma resposta sobre alguma das áreas tecnicas da nossa formação.
“Quase sempre respondo que aprender que
2 + 2 é 4 é muito mais fácil do que entender
o que de fato é uma soma em todos os sentidos. E por fim, afirmo que o conhecimento
e prática mais importantes é o RESPEITO”.
Cosmo comenta que é impressionante o que
o SABER pode fazer com a vida das pessoas
e parte delas nem dá conta disso. Segundo
ele, muitos, quando se apossam do saber
acham que isso os faz melhores do que os
outros e, certamente, por isso irão ter mais
desprazer do que satisfação com aquilo que
S

é fundamental para aquelas
sabem. “Outros permitem que
que de fato desejam uma
o saber também os transforme e fazem dele ferramenta
atuação profissional mais
para modificação da realidade
completa e não apenas o
a sua volta e são felizes porrespeito ao não saber dos
que utilizam o cérebro e coratrabalhadores mas, tamção simultaneamene. Uns, fabém, ao desconhecimento
zem do saber um banquinho
dos gestores e empresários.
sobre o qual sobem para que
A ironia ou qualquer coisa
as pessoas o vejam e julguem
que seja não são ferramentas que podem ajudar na
como uma pessoa diferente
mudança desses problemas.
- outros espalham o saber a
Cosmo: “O meu saber
O destratar ou humilhar em
sua volta para que todos posa mais deve trazer
sam, usufruindo dele - juntos
nada ajudam aqueles que
junto, também, a
compreensão do
- construirem algo melhor.
ainda não sabem e, talvez,
quanto devo respeitar
Uns se acham importantes tais atitudes sejam apenas
para transformar”
outros são importantes pela
a continuidade de tudo que
utilidade que tem ao coletivo”, ressalta.
experimentaram por toda vida.
E tudo, para Cosmo, isso via de regra começa quando não compreendemos que apesar
de todas as coisas que podem nos distinguir
profissionalmente não há nada de fato que
nos faça uns melhores do que os outros.
“Se supostamente
sei algo a mais do
que o outro - a única atitude legitima e
que esse meu saber
traga junto também
a compreensão do
quanto devo respeitar para transformar”, diz.

“Aprendamos a respeitar usando nosso conhecimento para transformar pessoas e situações, qualquer coisas fora disso apenas
alimenta a nossa vaidade”, conclui.

Com base nesse cenário, ele cita que
Gabriel Garcia Marquez, escritor colombiano e prêmio
Nobel de Literatura
afirmou que: “Aprendi que um homem só
tem o direito de olhar
o outro de cima para
baixo para ajudá-lo a
levantar-se”.
Portanto, conforme
Cosmo, o respeito
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MPT realiza ação no Dia Nacional
			 de Segurança e Saúde nas Escolas

O

Ministério Público do Trabalho (MPT)
promoveu, no dia 10 de outubro,
evento por ocasião do “Dia Nacional
de Segurança e Saúde nas Escolas”, data instituída pela Lei Federal Nº 12.645, de 2012. A
ação contou com a presença de quatro professores e de cerca de 40 estudantes do Centro
Educacional 1 da Cidade da Estrutural, escola
integrante do sistema público de educação do
Distrito Federal. Durante o evento, foram apresentados questionários e vídeos para as crianças, abordando os temas do trabalho infantil
e da segurança no trabalho (que tem direta
relação com a segurança nas escolas). Os alunos também receberam histórias em quadrinhos sobre os assuntos abordados, para lerem
e mostrarem em casa e na escola.
O procurador do Trabalho do MPT em Pernambuco e coordenador nacional da Codemat -

Coordenadoria Nacional de Defesa
do Meio Ambiente do Trabalho, Leonardo Osório Mendonça, enfatizou
a relevância em se dar destaque à
data. “Considerando a relevância
desse dia, a importância da conscientização das crianças a adolescentes
sobre tema, o MPT propôs essa capacitação para falar sobre segurança
no trabalho de forma mais simples,
através de desenhos animados”, declarou.
“Outras procuradorias têm feito ações similares nos seus estados para a discussão do tema
para as salas de aula”, explicou o procurador.
O professor do Centro Educacional 1 da Cidade da Estrutural, Rafael Ayan, reconheceu a importância de ações deste tipo para a promoção
do debate sobre trabalho infantil e segurança
da escola. “Ações como essa do MPT ajudam
bastante a conscientizar. Acho que mais órgãos

estatais deveriam trabalhar esses temas do Estatuto da Criança e do Adolescente, que têm
interface com o trabalho infantil. Então quero
parabenizar mais uma vez o MPT e agradecer
o convite”, declarou.
Durante o evento, as crianças mostraram interesse nas atividades, fazendo comentários sobre
os vídeos e questionários, e respondendo perguntas dos procuradores durante a exposição.

Campanha Janeiro Branco propõe reflexão sobre Saúde Mental

A

proposta do Janeiro Branco é ser uma
campanha que busca mostrar às pessoas
que elas podem se comprometer com a
construção de uma vida mais feliz para si mesmas.
O simbolismo da virada de ano nos inspira a planejarmos uma vida com mais realizações e mais
coragem na busca dos nossos próprios sonhos,
por isso leva ao enfrentamento de males que assolam boa parte da sociedade, como depressão, a
ansiedade e o suicídio, que têm crescido em todo o
mundo, de acordo com dados da OMS - Organização Mundial de Saúde.
Os 5 objetivos da Campanha Janeiro Branco:
1. Fazer do mês de Janeiro o marco temporal estratégico para que todas as pessoas do mundo
reflitam, debatam e planejem ações em prol da
Saúde Mental e da Felicidade em suas vidas ao
longo de todo o ano;

dos seus relacionamentos e do que andam fazendo para serem verdadeiramente felizes;
4. Chamar a atenção das pessoas para pensarem
a respeito do que precisam mudar em suas vidas
para serem, realmente, felizes;

12

S

1. Incentivando-as a pensar: o ano mudou
– vamos mudar de vida também?
2. Convidando-as a entender: assim como
os anos, a vida é feita de ciclos – devemos concluir
aqueles que não nos fazem bem e iniciar os que
nos farão felizes!

5. Mostrar às pessoas que sempre é possível o fechamento e a abertura de novos ciclos em busca
da Felicidade em suas vidas – afinal, ano novo,
3. Fazendo-as perceber: a virada de ano é o
vida nova, mente nova!
momento simbólico que a humanidade criou para parar um pouco e pensar sobre si mesma – essa é uma
boa hora para aproveitarmos o exemplo e fazermos o
mesmo em relação as nossas próprias vidas!
4. Encorajando-as a responder: Janeiro
abre as portas de um novo ano para todos – será
mesmo que precisamos repetir as escolhas ou condições do ano que passou e que nos impediram de
ser, verdadeiramente, felizes?

2. Chamar a atenção de todo mundo para o tema
da Saúde Mental nas vidas das pessoas;
3. Aproveitar o início de todo ano para incentivar
as pessoas a pensarem a respeito das suas vidas,

Como o Janeiro Branco pode ajudar as pessoas?

5. Motivando-as a calcular: um novo ciclo
de 12 meses está se abrindo a nossa frente – há
tempo de sobra para qualquer um de nós fazer por
onde ser feliz e ajudar aos outros nessa tarefa.

Saiba mais em: http://janeirobranco.com.br
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Especialista internacional ministra palestra no SINTESP

A

participação do especialista português,
Nelson Sá Leite, na feira Expo Proteção
2017 durante a qual realizou um pequeno workshop no stand do SINTESP derivou
em um convite para que retornasse à São Paulo
com o objetivo de ministrar uma palestra visando atender um maior e diferenciado público. Ele
atendeu de pronto e apresentou, no dia 18 de
outubro, na sede do SINTESP, o tema “Fundamentos Internacionais em Segurança e Saúde no
Trabalho – Perspectiva Internacional”. Nelson,
que é doutorando em Saúde Animal e Ocupacional e Técnico Superior de Segurança na Inglaterra e Portugal, destacou que ministrar esse tema
para os TST´s brasileiros é de suma importância
para difundir uma mensagem e uma visão internacional com o objetivo de abrir horizontes, partilhar experiências e tornar a SST num processo
dinâmico e resiliente. “Assim, assumindo que
os Técnicos de Segurança do Trabalho têm um
papel preponderante no controle do risco, urge
uma contínua ação de reciclagem e quanto mais
globalizada e internacional for, maior é o preparo
e capacidade de resposta num mercado global e
competitivo”, destacou.

O workshop internacional foi um sucesso
e provou a importância de promover
encontros que possam abrir horizontes, com o
compartilhamento de experiências, e tornar a
SST num processo dinâmico e resiliente

Guerra Mundial) e a adaptação da abordagem
prevencionista no quadro de competitividade
global até aos dias de hoje deixando, ainda, um
caminho de tendência futura suportado por documentos das Organizações Mundiais. “É importante observar como em 1900 tínhamos, por exemplo, 100 agricultores e passados
100 anos, desses 100 sobrou
Em entrevista ao Jornal Primeiro
apenas um agricultor, sendo que
Passo ele respondeu que é imos restantes 99 agricultores se reportante abordar a Segurança
ciclaram ou transferiram as suas
do Trabalho sob a Perspectiva Incompetências para outras áreas
ternacional para os profissionais
e setores. Este exemplo demonstra a capacidade de resiliência
brasileiros, uma vez que as empresas e organizações competem
dos trabalhadores e, portanto,o
nos dias de hoje num mercado
o foco dado à SST, assim como
global. Logo é fulcral que os traé uma lição aprendida para as
balhadores e os profissionais de
alterações que ocorrem, como a
prevenção saibam interpretar os
automatização ou a indústria 4.0
Nelson: “Percebi que há
desafios e dar resposta na pre(digital) na qual os profissionais
um interesse crescente
e curiosidades pela
venção do acidente e doença, asde SST têm que acompanhar e
abertura de realidades
sim como reforcem um papel imempoderar as suas competências
internacionais por parte
portante na promoção da saúde e
para acompanharem as dinâdos TST´s de São Paulo”
micas de mercado. Na prática é
boas práticas laborais. “Uma pessoa passa grande parte do seu tempo a trabalhar, uma transição do lema da Agenda 21 (Rio de Jaassim esta deve ter capacidade de render o que se neiro, 1991), ou seja, ‘Pensar Global e Agir Local’,
espera da mesma, mas também poder desfrutar mas associado às questões de SMS (Segurança,
de uma qualidade de vida sã no seu pós- trabalho. Meio Ambiente e Saúde)”, explica.
Este é um papel e uma responsabilidade dos técnicos de segurança, cuja proteção não se circunscre- Sobre a interatividade com os participantes duve ao local de trabalho”, observa Nelson.
rante a apresentação no SINTESP, Nelson conta
que uma palestra pós laboral necessita e acarConforme ele, o principal foco da palestra foi o reta desde logo uma certa dinâmica e interativienquadramento das dinâmicas laborais com des- dade por forma a garantir que toda a gente está
taque no período da grande aceleração (Pós 2.ª dentro do assunto e com a participação reco14
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mendada. “Neste caso sentiu-se desde o primeiro momento uma enorme curiosidade face às
questões apresentadas, assim como dúvidas e
curiosidade tanto do ponto de vista legal, como
até da cultura de segurança no Brasil, Portugal
e o restante mundo, no qual fui tentando demonstrar ou responder face à experiência que
vou acumulando pelos países por onde vou passando e trabalhando nestas áreas”, comentou.
Para ele, o evento atingiu inteiramente às expectativas criadas, dado que após a amostra
que havia tido na Expo Proteção, ele aguardava um entusiasmo conforme veio a sentir na
oportunidade e um interesse e curiosidade pela
abertura de realidades internacionais por parte
dos TST de São Paulo. “Pude observar que há
um interesse crescente pela internacionalização
e coube-me apontar caminhos de intervenção,
sobretudo, na economia da CPLP (Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa) que, recentemente, assumiu presidência Brasileira, sucedendo a Timor-Leste”, informou.
O especialista deixou uma mensagem para os
nossos TSTs: “julgo que a mensagem mais forte
e vinculativa do que senti, é que devem preservar
os valores éticos e morais que compõem a atuação de um Técnico de Segurança no Trabalho
num espírito altruísta (ajuda e garantia de bem-estar dos trabalhadores), procurando incessantemente pelo incremento da competência pessoal e uma atuação comprometida e abnegada
das medidas de controle para a gestão do risco
a níveis mais baixo tanto quanto possível”.
P
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2º Fórum da FENATEST destaca temas prioritários para a SST

O

2º Fórum Nacional de Segurança e Saúde
no Trabalho da FENATEST – Federação
Nacional dos Técnicos de Segurança do
Trabalho, realizado dia 21 de outubro, durante a
Expo Work, no Anhembi, em São Paulo, teve como
foco principal os TST´s, mas abrange outros profissionais prevencionistas também. O conteúdo programático foi composto por oito temas e contou
com apresentações de especialistas na área de
Segurança do Trabalho, que são as referências no
setor, como Sebastião Ferreira, Rene Cavalcanti,
Cosmo Palasio, Selma Rossana, Jorge Gimenez
Berruezo, Lázaro Salvador, Aldemir Amaral, Julio
Jordão, Marcos A. Ribeiro, entre outros.

indireta, e temos, ainda, para cada quatro TSTs
formados três fora do mercado de trabalho, que
são pessoas habilitadas, mas, não atuam no setor
ou por falta de oportunidade ou então porque
desenvolveram outras habilidades e seguiram
outros rumos, mas de qualquer forma não deiArmando Henrique, presidente da FENATEST, xam de estarem habilitados para voltarem para o
informou que o objetivo do fórum é abordar as setor de SST”, explicou, elencando que a gestão
temáticas sobre assuntos do momento e que in- da Cipa é outro fator relevante para ampliar o
fluenciam o dia a dia dos profissionais da catego- mercado de trabalho para os TST´s
ria, por isso nessa edição foi falado sobre a reforma trabalhista, o eSocial, a valorização da Cipa, O presidente destacou que o fórum trouxe tea importância de se colocar em prática a Política mas bem atuais e buscou inserir esses assuntos
Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho, en- importantes e complexos, além de fazer uma autre outras questões que são de grande interesse toavaliação do papel do TST dentro do contexto
para os profissionais que atuam nesse setor.
das relações de forma
integrada. “Todos já
Versando sobre alguns dos temas apresentados, estão convencidos que
Armando reforça que tirando a PNSST do papel para fazer a segurança
e colocando em prática a mesma beneficiaria e saúde do trabalho tem
milhões de trabalhadores e, especialmente, os que ser através de ações
Técnicos de Segurança do Trabalho, pois vai fo- integradas, entendendo
mentar o atendimento à demanda de trabalho e que a multidisciplinariemprego que o exercício prático da política, por dade é irreversível, por
parte das empresas, irá gerar. Outro tema que isso temos que assimilar
chamou a atenção dos participantes foi a questão que a figura do profissioda empregabilidade. “Ele envolve quase todas as nal especialista é a base
demandas da área de SST porque o que mais para fazer qualquer gesinteressa para o TST é ter emprego e qualidade tão em SST, mas não pode vida e isso depende de vários fatores, como demos, jamais, deixar de
a própria PNSST, que seria uma fomentadora de considerar que existem
emprego, bem como a reforma trabalhista que várias outras profissões
deveria vir para gerar mais emprego, mas, contu- que precisam interagir
do, nos ameaça a ter menos emprego”, aponta. de forma complementar
para superar esse modePor isso, todos esses fatores estão inseridos no lo vigente que está muicontexto da empregabilidade e a prioridade, no to desgastado”, observa.
entendimento da categoria, conforme Armando,
é a quantidade e a qualidade dos empregos e Para superarmos esas perspectivas do potencial que existe no setor ses desafios Armando
para gerar novos empregos. Hoje, dos 435 mil salienta que estamos
TSTs formados temos 85 mil atuando como cele- numa fase muito delicatistas, com registro em carteira e cerca de 30 mil da e que depende mais
como consultores, free lancers, atuando de forma do que nunca da unidaS
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de dos profissionais. “Qualquer ação que se pretenda fazer se não houver o sentimento de unidade da categoria não vai avançar. E mudança de
cima pra baixo já sabemos que só vem para retirar
direitos e dificultar o dia a dia de trabalho. Nós só
acreditamos em mudanças positivas quando são
de baixo para cima, com todo o apoio da nossa
categoria. Então, os TSTs tem que procurar se fortalecer através da busca da união com as suas representações, pois não existe categoria forte com
representação fraca. É o mundo desenvolvido que
mostra isso. Quanto mais estivermos unidos, mais
valorizada será o aspecto da representatividade
da nossa categoria corporativa e temos que acordar para isso”, concluiu Armando.

P
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NO ANIVERSÁRIO DO SINTESP QUEM GANHA O PRESENTE É VOCÊ!!
O SINTESP, sempre preocupado com seus associados, buscou no seu aniversário dar um presente 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 Profissional 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 NOSSO, 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. Complete o curso e ao final imprima seu certificado de conclusão. Lembre-se: o Certificado é reconhecido por uma
Instituição do Sistema Oficial de Ensino, afinal o ANIVERSÁRIO É NOSSO, MAS O PRESENTE É SEU .

Lembre-se este presente é por tempo limitado

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.

