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SINTESP realizou homenagem aos Técnicos
e Técnicas de Segurança do Trabalho

P

rimando pela valorização dos profissionais que representam sua
categoria, o SINTESP promoveu
seu tradicional café da manhã em
homenagem ao Dia Nacional do
Técnico de Segurança do Trabalho, neste dia
27 de novembro, na sede da Fundacentro, em
Pinheiros, SP. Com mais de 120 participantes, o evento selou uma importante parceria
firmada entre o SINTESP e a Fundacentro em
prol da Segurança e Saúde do Trabalho. Nas
palavras de Leonice da Paz, presidente da entidade, trata-se de uma data muito importante
e, para a Fundacentro, foi uma ...
confira na p. 06
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Editorial
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De onde viemos e para onde queremos ir!!!!!!

T
Marcos Antonio de
Almeida Ribeiro
Presidente do SINTESP

erminamos o ano de 2017 com muitas dúvidas e incertezas em relação a nossa categoria profissional, com o
advento da Reforma Trabalhista aprovada e sancionada
no mês de novembro. Salientamos que a maior parte dos itens
desta malfadada reforma, com certeza irá cair sobre a cabeça
dos trabalhadores. Conquistas conseguidas a muito custo e
muita luta do nosso movimento sindical, mesmo com todos
os nossos problemas e dificuldades de união, devido as tendências de cada Central Sindical, e mesmo sendo atacados
pelas mídias televisiva, radiofônica, bem como sob a pressão
de muitos empresários que atuam contra os sindicatos, fazendo com que a grande massa trabalhadora ficasse contra
aqueles que sempre defenderam melhorias sociais, salariais e
condições de trabalho .
Agora, entramos no ano de 2018 e as diversas dúvidas
continuam, pois o país praticamente para nesta época do
ano devido as festividades como o Natal, ano novo e, em
seguida, vindo o carnaval, o que colabora para que somente
a partir disso o nosso país comece a dar sinais de início de
suas atividades econômicas. Enquanto isso, todos os problemas tendem a piorar e, consequentemente, aumentar as
dúvidas na aplicação dos artigos desta reforma trabalhista
tanto para os trabalhadores como para os empregadores.

COMUNICADO
A partir desta edição,
o formato do Jornal Primeiro Passo passa
a ser exclusivamente eletrônico.
O objetivo é proporcionar maior alcance
na sua disseminação, atendendo a mais
de 13 mil e-mails cadastrados no mailing
do SINTESP, além do respeito ao meio
ambiente deixando de consumir recursos
naturais com a sua impressão.

Um dos artigos desta reforma, sancionada pelo presidente da
República ataca e fere de morte todo o movimento sindical
brasileiro, uma vez que tira uma das principais fontes de custeio
de todas as instituições sindicais, a contribuição sindical compulsória (imposto sindical). Com isso, esta contribuição deixou
de ser, de um dia para outro, obrigatório o seu recolhimento referente a um dia de trabalho de todos os trabalhadores celetistas, passando a ser optativo pelo trabalhador. Imaginem vocês
agora, trabalhadores, uma contribuição sempre combatida de
forma veemente ficar a mercê de que os trabalhadores é que
terão de autorizar a empresa sobre o desconto em sua folha
de pagamento? Esse tipo de conduta, no Brasil, nunca iria funcionar porque a grande maioria destes trabalhadores sempre
achará que os sindicatos somente serviam para tirar uma parte
do seu salário através da contribuição sindical.

Você, que está cadastrado no mailing do
SINTESP, continuará recebendo o arquivo
em seu endereço eletrônico. Verifique
seu e-mail e seu spam, caso não tenha
recebido na caixa de entrada.
Em caso de não recebimento informar no
e-mail sintesp@sintesp.org.br.
Participe também com a sugestão de
assuntos para as próximas edições do PP e
opine sobre os conteúdos publicados.

Conclusão: todos os sindicatos estão tendo dificuldades
para manterem os seus serviços, funcionários e também até
mesmo as suas Convenções Coletivas de Trabalho porque
perderam as condições financeiras de sustentação. O nosso
Sindicato – SINTESP, desde até mesmo antes da promulgação desta reforma trabalhista, já vem sofrendo um processo
de desmanche de sua estrutura, com a demissão de 70% de

SINTESP FAZENDO A SUA
PARTE EM PROL DO TST
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seus funcionários, nossas regionais estão sendo transformadas em representações, cortamos contratos com terceiros de
suma importância para a categoria e, com certeza, iremos
reduzir ainda mais a nossa estrutura. Existe um risco ainda
maior de perdermos a nossa Convenção Coletiva de Trabalho, que sempre foi um balizador da nossa atividade, para
garantir um mínimo de dignidade à nossa categoria profissional no Estado de São Paulo.
Quando negociamos a nossa C.C.T com mais de 120 sindicatos patronais optamos por negociar somente três clausulas que consideramos as mais importantes para a nossa
classe, que são: a primeira, nosso piso de categoria que,
desde a aprovação de nossa primeira convenção coletiva, na
criação do nosso Sindicato sempre foi o maior salário-piso
do Brasil, causando, inclusive, inveja em outras categorias,
até mesmo de nível superior, que ainda não conseguiram
alcançar o nosso valor; a segunda, outro ponto importante
foi a conquista de 12 dias durante o ano nos quais o nosso
profissional pode se ausentar do trabalho para participar
de cursos de aperfeiçoamento, congressos, feiras, palestras,
eventos, etc; e a terceira, também importantíssima que é a
clausula mais benéfica, ou seja, todas as clausulas sociais
negociadas pela representação preponderantes que sejam
revertidas também para todos os Técnicos de Segurança do
Trabalho daquela base.
Lembramos que há 35 anos iniciamos a nossa trajetória
como uma Associação de classe – a Aprossetesp, e, logo em
seguida, conseguimos a nossa tão almejada Carta Sindical,
se transformando em sindicato - SINTESP, e podemos dizer
com muita tranquilidade que conquistamos, através do esforço de todos os diretores que trabalharam em prol desta
causa tão nobre, que é a luta pela dignidade do profissional
TST. Agora, corremos um grande risco de fecharmos as portas desta instituição que sempre lutou pela nossa categoria.
Se nós todos, os TSTs, não nos conscientizarmos sobre a
importância de continuarmos contribuindo financeiramente
com o SINTESP, seja como sócio, pagando sua contribuição
sindical opcional anual, poderemos ainda em breve dizer
que éramos felizes e não sabíamos, pois sem condições
financeiras não teremos condições para garantir todos os
benefícios que a nossa categoria necessita.
Portanto, deixo como pergunta à toda a categoria de Técnicos de Segurança do Trabalho do Estado de São Paulo: “De
onde viemos todos vocês sabem, mas para onde queremos
ir agora?”, vocês podem responder esta pergunta.

CONSELHO FISCAL
Titular: Jorge Gomes da Silva, Jair Vieira de Melo e
Jorge Guerreiro de Barcellos Gonçalves.
Suplentes: Ana Paula da Costa, Carlos Garcia Balado e
Flavio Otaviano Moraes.
COORDENAÇÃO DO JORNAL
Comunicação e Marketing
Responsável: Rene Alves Cavalcanti
Fotos: Arquivo SINTESP
Jornalista Resp.: Sofia J. Conceição - MTb 28.703
Diagramação: Alexandre Gomes (allgomess@gmail.com.br)
Comercial/Publicidade: Rene Alves Cavalcanti (rene@
sintesp.org.br)
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Regional SINTESP
em ação
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Ribeirão Preto promove curso sobre e-Social

C

om o objetivo de levar
informações e conhecimentos aos profissionais de Ribeirão Preto e Região
sobre a gestão do e-Social, a Regional
Ribeirão Preto do SINTESP promoveu
um curso, dia 13 de dezembro, com
carga horária de 8 horas, ministrado
pelo diretor do SINTESP, Jorge Gimenez Berruezo. Segundo Evaldir de
Jesus, vice-presidente da Regional Ribeirão Preto, a proposta foi apresentar
o tema, uma vez que é novo e ainda há muita
duvida dos profissionais TST´s quanto a gestão
do e-Social na prática. “Portanto, foi abordada
a evolução do controle fiscal com o objetivo de
levar informações sobre o cumprimento e atendimento das obrigações, referente a Segurança e
Saúde do Trabalhador”, comentou.
Segundo Evaldir, os principais tópicos abordados
pelo instrutor, que é advogado e Técnico de Segurança do Trabalho, entre outras atribuições, contemplou questões que compõem o conceito de e-Social, com sua função principal e seus objetivos,
quem está obrigado, meios de envio do e-Social,
visão dos arquivos do e-Social e sequência de envio das informações, eventos relacionados à SST,
Legislação Trabalhista e Previdenciária associada
à SST e ao e-Social, evolução das medidas de controle governamental e sua abrangência, Normas
Regulamentadoras Temáticas, Técnicas, Sociais e

P

esta primeira edição já mostrou uma grande demanda de interessados. “É um tema novo e muito
carente de informações no que envolve o trabalho
dos profissionais prevencionistas. Já temos quorum para uma nova edição, por conta da divulgação boca a boca dos participantes deste primeiro,
O curso contou com 40 participantes, entre TST´s que nos deu muita credibilidade, bem como chae outros profissionais, tais como: administrativos, ma a atenção de outros profissionais que buscam
RH, Departamento de Pessoal, Advogados, En- oportunidades ligadas ao tema no setor de SST”,
genheiros de Segurança, ou seja, pessoas que salientou.
irão trabalhar e implementar o e-Social em suas
empresas. “Foi uma oportunidade para interagi- Evaldir complementa que esses cursos contribuem
rem com um especialista no assunto e esclarecer para ampliar o conhecimento dos participantes e
suas dúvidas de como implementar a ferramenta esclarecer, principalmente, dúvidas mais técnicas.
em suas empresas. O feedback foi excelente. Na “Hoje, o SINTESP Regional Ribeirão Preto é refeavaliação individual os participantes elogiaram a rência para os profissionais e empresas da região.
iniciativa e demonstraram que ficaram muito sa- Prova disso é que nesta primeira edição do curso
tisfeitos com as orientações do Dr. Jorge”, infor- sobre e-Social tivemos participantes de várias cimou Evaldir.
dades, entre elas, Uberlândia e Claraval (MG); Três
Lagoas (MS); Pereira Barreto, Mococa, Catanduva,
Conforme Evaldir, a Regional Ribeirão Preto pre- Limeira, Franca, Perdeneiras, Barretos, Rio Claro e
tende dar esse curso novamente e em breve, pois Ribeirão Preto (SP), entre outras”, concluiu.
Complementares, documentação necessária para
elaboração da Demonstração Ambiental, a integração do PPRA com o PCMSO X S2220: Monitoramento da Saúde do Trabalhador do e-Social,
entre outros.

Várias atividades marcaram fim de 2017 em Campinas

elo terceiro ano consecutivo, a Regional
Campinas do SINTESP realizou a Festa de
Natal para as crianças da Comunidade da
Portelinha, organizada pela Turma da Dona Cida
em parceria com o sindicato. A iniciativa contou
com a contribuição e apoio da Conasi - Confederação Nacional dos Síndicos, Proativa Epi’s, DJ Nano,
Blackout FM, Unidos da Ingá Futebol, através dos
diretores Andrieli Tertuliano / Juninho Estratégia,
e líder comunitário da comunidade da Potelinha,
João Alemão.

ria do Conespi - Conselho de Entidades Sindicais
de Piracicaba, no qual é o segundo tesoureiro do
Conespi. “Nesta reunião fomos convidados pela
Câmara Municipal de Vereadores de Piracicaba
para integrar o Fórum da Previdência Social, para
discutir os impactos da reforma trabalhista e sindical proposta pelo governo federal”, informou
Marcelinho.

Piracicaba/SP. Compôs essa comemoração também a palestra sobre o tema “Ergonomia, os benefícios da Prevenção”, ministrada  por Fernanda,
da empresa Ergosaude. “Estiveram presentes 29
profissionais em TST’s, Estudantes e Engenheiros,
de Piracicaba, Limeira, São Pedro, Rio Claro, Rio das
Pedras, Saltinho e Capivari”, contou Marcelinho.

Marcelo contou também que no dia 29 de novembro, no andamento da semana comemorativa ao
Dia do Técnico em Segurança do Trabalho, a RegioSegundo Marcelo Assalin Zambon, vice-presidente nal prestigiou e participou como apoiador/parceiro
da Regional Campinas, no dia 12 de dezembro, do workshop e Palestra “ESD - Um inimigo inviele participou de reunião no Sinticompi - Sindicato sível que pode e deve ser controlado”, promovido
dos Trabalhadores nas Industrias da Construção e e ministrada pela empresa Estival Shoes “Calçados
do Mobiliário de Piracicab, para a reunião ordiná- de Segurança”, no restaurante Cupim do Tchê, em
4
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Diversidade e a
Segurança do Trabalho
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Qual a importância do tema Diversidade na
vida do profissional de Segurança do Trabalho?

F

alar sobre trabalhador
(a) LGBT, Gêneros, Raças, PCDs (pessoas com
deficiências), Trabalho infantil
ou escravo, a Mulher e Acessibilidade exerce algum reflexo ou
alguma interferência na rotina
diária do Técnico de Segurança
do Trabalho? Estamos no século XXI e muitos profissionais
ainda são resistentes ao uso da
informática no seu dia a dia.
Percebemos isso quando recebemos, na sede do sindicato,
vários colegas, hoje desempregados, que, após 15
anos ou mais tempo de trabalho numa única empresa, ao serem desligados se veem perdidos em
meio aos atuais desafios e tecnologias.

Diversidade também são pertinentes ao mundo
do trabalho. Sendo assim, a Segurança do Trabalho tem que ter esse olhar mais apurado para
esse novo contexto. Como exemplo, podemos
citar o PPRA (NR-9), Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais, que está vinculado ao PCMSO
(NR-7) e vice versa, conforme item 9.1.3., assim
como na CIPA (NR - 5) Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes, como tratar desses assuntos nos ambientes de trabalho? Vamos expor
alguns pontos:

dade, e principalmente na igualdade.

Segundo a lei 13.146/2015, a pessoa com deficiência é aquela que tem algum tipo de limitação de longo prazo que pode gerar obstáculos
na sua participação social nas mesmas condições
que as outras pessoas. Esses obstáculos, porém,
são derivados de barreiras (que podem ser físicas,
sensoriais, mentais ou intelectuais) que dificultem
a inserção das pessoas com deficiência na educação, no trabalho, na saúde, na comunicação,
entre outros aspectos da vida. A lei também conComo se relacionar com um trabalhador (a) templa os casos de reabilitação, ou seja, aqueles
Trans?; apesar da maior concentração de melani- em que a pessoa sofreu um acidente de trabalho
na, a pele negra também está sujeita ao câncer; e foi recolocada na empresa.
é importante desenvolver estudos de ergonomia
e acessibilidade para conforto e segurança das Pensando nesses pontos, dentre muitos outros,
atividades humanas, conceber projetos ergono- é que vimos a necessidade de mostrar a impormicamente adequados e com acessibilidade ple- tância da Diversidade para os profissionais TSTs a
A Diversidade entra nesse contexto. As relações na. Estudar as relações do homem com o meio partir desta edição, por isso colocamos a Diretoria
de trabalho estão mudando, as pessoas são mu- construído e proporcionar condições para análise da Diversidade aberta para os questionamentos
táveis e nossas opiniões podem ser alteradas e integração dos objetos e acessórios arquitetô- e sugestões dos profissionais. Interajam a vontaconforme nosso nível de compreensão aumenta, nicos em edificações e áreas urbanas, dentro dos de com esta nova iniciativa do sindicato e vamos
portanto, os assuntos que envolvem a questão da conceitos de conforto, saúde, segurança e usabili- aprender juntos.

Especial
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SINTESP realizou homenagem aos Técnicos
e Técnicas de Segurança do Trabalho
Parceria entre o SINTESP e a Fundacentro sela a comemoração
pelo Dia Nacional do Técnico de Segurança do Trabalho

P

rimando pela valorização dos profissionais que representam sua
categoria, o SINTESP promoveu
seu tradicional café da manhã
em homenagem ao Dia Nacional
do Técnico de Segurança do Trabalho, dia 27
de novembro, na sede da Fundacentro, em
Pinheiros, SP. Com mais de 120 participantes, o evento selou uma importante parceria
firmada entre o SINTESP e a Fundacentro em
prol da Segurança e Saúde do Trabalho. Nas
palavras de Leonice da Paz, presidente da entidade, trata-se de uma data muito importante
e, para a Fundacentro, foi uma honra receber
um evento com a proposta de homenagear os
profissionais TST´s.
A mesa de abertura foi composta por Marcos A.
Ribeiro, o Marquinhos, presidente do SINTESP;
Leonice Alves da Paz, presidente da Fundacentro; Armando Henrique, presidente da Fenatest;
Antonio de Souza Ramalho, o Ramalho da
Construção, presidente do Sintracon-SP; José
Roberto Sevieri, diretor do Departamento de
Segurança da Fiesp-SP.

SINTESP. Por isso, a presença de
vocês, profissionais prevencionistas, dá um brilho especial à
casa e nos motiva ainda mais a
nos envolvermos com a causa da
segurança e saúde do trabalhador”, pontuou. Leonice finalizou
parabenizando
todos os técnicos
e técnicas e desejando um dia de muito êxito e
aprendizado.

Na oportunidade, Leonice aproveitou para
ressaltar a importância de homenagear as mulheres que compõem esta categoria também.
Ela gostou muito da referência
forte que o mestre de cerimônias,
Fernando Vicente, que é o vice-presidente do SINTESP, fez ao
citar que a homenagem se estendia aos Técnicos e Técnicas de
Segurança do Trabalho. “É uma
alegria recebê-los aqui. Nesses
51 anos de Fundacentro, o que
a tem mantido viva e no protaMarquinhos: “Não sou
gonismo da segurança e saúde
pessimista, sou realista.
do trabalho, são, justamente,
Com essa reforma
essas parcerias saudáveis que
trabalhista, o trabalhador
é quem mais vai perder”
temos feito, como essa que
estamos consolidando com o
6
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Na sequência, Sevieri comentou
que além de comemorar o dia da
profissão era importante também
para fazer uma reflexão, que pudesse inquietar a todos nessa luta
contra os acidentes no trabalho.
“Queria lembrar que temos
uma legislação que permite
que o trabalhador seja exposto
ao risco, dentro de um limite, de
um processo e de um sistema
de risco controlado, que vocês,
N
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Após a cerimônia de abertura, os
participantes foram recepcionados com o
tradicional café da manhã comemorativo
oferecido pelo SINTESP

TSTs, é que são responsáveis por esse trabalho
dentro das empresas. O que acontece é que
quando esse trabalho e esses limites não são
respeitados, esses riscos permitidos acabam
virando riscos proibidos e, quando caímos no
ramo do risco proibido começamos a falar sobre responsabilidade penal, responsabilidade
criminal e financeira. Portanto, temos que saber exatamente qual é a diferença e qual é a
linha que nós temos que conhecer muito bem
na área técnica, se nós estamos dentro do risco
permitido ou do risco proibido”, atentou.
P
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Sevieri frisou que a legislação permite expor
as pessoas ao risco, e a Fundacentro é uma
casa que estuda muito isso, que tem ajudado
muito aos brasileiros prevencionistas esses
anos todos e, na sua opinião, tem levado isso
muito bem para dentro das empresas, tanto que os índices de acidentes de trabalho
despencaram nos últimos 25 anos. “Mas, nós
continuamos convivendo com casos de mortes e adoecimentos, pois temos esses horríveis adicionais que estão sempre comprando
a saúde do trabalhador, do qual eu convoco,
convido nosso deputado Ramalho a começar
uma luta contra os adicionais, de insalubridade, periculosidade, que só estão comprando a
saúde do trabalhador a preço vil. Nós temos
que acabar com esses adicionais e fazer com
que os ambientes de trabalho sejam seguros,
pois essa é a forma correta de trabalhar. Só no
Brasil ainda existem esses adicionais que acabam fazendo com que fique tudo muito barato
e inseguro. Por isso, chamo a atenção para nos
atentarmos mais ao risco permitido e risco proibido. Vamos começar a pensar nisso. Vocês são
responsáveis pelos permitidos, pelos proibidos
tem que ser a empresa. Vocês tem que fazer as
suas atividades e atuarem para que não sejam
envolvidos nos riscos proibidos”, assinalou.

te do que foi nos anos 70, portanto hoje é
um dia para refletirmos sobre essa situação.
Estamos com vários eventos em todos os
estados brasileiros, ou seja, nossa categoria
dos TSTs está bastante mobilizada para contribuir, para ver se muda essa história para
melhor. Considero que esse evento é muito
importante e agradeço especialmente aos
parceiros que acreditam nessa missão e estão sempre conosco ajudando a alavancar
essa bandeira”, afirmou.
Gabriel: “Essa
homenagem do
SINTESP mostra que,
nós, profissionais
antigos e pioneiros, não
fomos esquecidos”

Armando: “Com todas as
mudanças atuais, temos
que repensar em como
lidar com as relações de
trabalho, especialmente,
com a SST”

lado da Fundacentro ajudando e contando com
o apoio desta entidade para alavancar questões
tão importantes para a sociedade”, revelou.

Parabenizando os TST´s e lembrando do importante trabalho que eles fazem na Construção Civil, Ramalho contou que toda sua
vida caminhou para dar prioridade para a
segurança e saúde dos trabalhadores. ”Na
época em que comecei a trabalhos no setor, não
tínhamos segurança nenhuma, portanto, vale
lembrar que a Fundacentro faz 51 anos e tem
sido uma colaboradora incansável para consolidar a SST em todos os setores produtivos e merece todo o reconhecimento dos profissionais
prevencionistas e trabalhadores”, apontou.

Armando considera que 2017 seja, talvez, um
dos momentos mais delicados da história das
relações do trabalho no Brasil porque foi construída uma CLT há
70 anos, mas a
evolução do sindicalismo, da defesa
dos trabalhadores
Armando Henrique, por sua vez, atentou que começou em 1917,
era um dia de comemoração, apesar de que quando teve a pritemos mais para lamentar do que comemorar, meira greve naciomas o evento era uma oportunidade de mos- nal, a qual curiotrar que temos que entender que a vida não samente foi para
é só de lamentação e de prejuízos. “Estamos reivindicar condihoje numa missão diferente do que tivemos no ções de trabalho e
Marquinhos, juntamente com a presidente da Fundacentro, Leonice Paz; e
demais autoridades, homenagearam Verônica, representante da Revista Cipa
passado, representando a categoria dos técni- quem puxou essa
cos em nível nacional. Só para que tenhamos a greve, informou
dimensão do que representa isso, hoje somos Armando, foram as
400 mil TSTs formados, dos quais cerca de 115 mulheres, que mais
mil estão atuando como profissionais e com- uma vez mostrapõem um verdadeiro exército na prevenção ram que além de
contra acidentes”, observou.
mães são guerreiras. “De repente,
Ele fez uma ressalva de que nesta data também hoje, nós temos
se comemora o Dia do Engenheiro de Seguran- que repensar em
ça do Trabalho, com 40 mil formados e cerca como lidar com as
de 10 mil atuando no setor, ou seja, são duas relações de trabacategorias que estão completando 45 anos em lho, especialmente,
Gabriel (ao lado de Leonice Paz), com mais de 50 anos de experiência na área de
prol da SST. “Em 72, quando a nossa categoria com segurança e
SST, ficou muito emocionado com a homenagem recebida no Dia do TST
nasceu, o Brasil era campeão de acidentes do saúde do trabalho.
trabalho no mundo, e eu, por exemplo, faço Falam que não mexeram na CLT nessa reforma Ramalho fez algumas observações sobre a
parte dessa história. Tive o privilégio de ser trabalhista, mas o que alteraram vai impactar reforma trabalhista, que em sua visão foi
um dos primeiros formados pela Fundacentro profundamente na segurança e saúde do tra- mal feita, tanto para o lado dos empregados
entre 72/73 e por todo esse tempo, junto com balho e nós temos que, nesse momento, mais quanto dos empregadores, e elencou várias
os meus companheiros do SINTESP, estamos ao uma vez enfrentar esse desafio, talvez diferen- questões que vão causar muitos transtornos e
S
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aumentar o número de ações na Justiça.
Para finalizar ele parabenizou o SINTESP
pela iniciativa, em especial, ao presidente Marquinhos. “Gostaria de ressaltar
que eventos como esse ativam em nós a
motivação de que o Brasil tem jeito, que
estamos só passando por uma fase que
logo vai passar. A construção civil começou a reagir, com 76 mil novos empregos
que foram criados e até o final do ano
vai passar de 100 mil novos empregos.
Vamos acreditar nesse país maravilhoso
que é o nosso e que depende de todos
nós. Tenho um carinho enorme pela área
de SST e agradeço a vocês técnicos, engenheiros, de demais prevencionistas,
que ficam mais tempo com o trabalhador
do que com a família e, muitas vezes não
estão só fazendo segurança do trabalho,
mas, atuando como assistentes sociais,
como psicólogos, como pai, como mãe,
cuidando dos trabalhadores”, concluiu.
Encerrando os discursos da cerimônia,
Marquinhos exaltou a parceria com a
Fundacentro, agradecendo a todo o corpo técnico, membros e funcionários da
entidade que receberam os TST´s com
muito carinho e atenção. “Nós, técnicos,
nos sentimos muito lisonjeados por tê-los
como nossos parceiros”, declarou. Ele
agradeceu também aos parceiros, diretoria do SINTESP e todos os profissionais
prevencionistas, incluindo os Engenheiros que também são homenageados no
dia 27 de novembro, bem como os Médicos
e Enfermeiros do Trabalho. “Os profissionais
prevencionistas compõem uma equipe que
tem só um objetivo: salvaguardar a vida do
trabalhador e isso é de muita valia para nós
do SINTESP. Todos merecem nosso reconhecimento”, salientou.
Reforma trabalhista

Marquinhos fez questão de ressaltar o momento delicado que o profissional TST está
vivenciando, pois é uma categoria diferenciada e, por conta disso, tem que entender que
quando o SINTESP está fazendo uma Convenção Coletiva não tem a mesma força que
um sindicato, como o dos trabalhadores da
Construção Civil, por exemplo, tem em termos
de poder de barganha. “O que eles pedirem,
se não for concedido pela empresa, eles têm
força para decidir por fazer uma greve e paralisar todas as atividades do setor. Nós, do sin8

S

dele, negociando de forma justa, ou sejam
sem o sindicato, ele não vai conseguir muita coisa”, referenciou.

Sevieri: “Os TSTs têm
que fazer as suas
atividades e atuarem
para que não sejam
envolvidos nos riscos
proibidos”

Ramalho: “Em minha
visão, a reforma
trabalhista foi mal feita,
tanto para o lado dos
empregados quanto dos
empregadores”

Leonice: “Foi uma
honra receber um
evento com a proposta
de homenagear os
profissionais Técnicos de
Segurança do Trabalho”

Verônica: “Nós, da Cipa,
nos sentimos muito
orgulhosos com essa
homenagem e em fazer
parte dessa história do
SINTESP”

dicato dos técnicos, ao contrário, não temos
como negociar nesses parâmetros. Imagina
se fizermos uma greve, dentro de um estado
como São Paulo? Seria demissão na certa! E
ainda dariam risadas porque todos acham que
representamos somente gastos. São poucas as
empresas que valorizam o Técnico de Segurança do Trabalho, que reconhecem que são
esses profissionais que cuidam da empresa e
do trabalhador, que lutam a favor da saúde e
da vida”, observou.
Outro ponto relevante para Marquinho é que
agora, diante desse quadro, mais do que nunca, os TSTs devem estar unidos, em razão de
que a reforma trabalhista veio para acabar com
o movimento sindical e jogar os trabalhadores
nas mãos dos patrões. “Sabemos que existe
patrão bom e ruim, mas o trabalhador não tem
como fazer algum tipo de troca se ele não tiver alguém o representando, falando em nome
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Além disso, Marquinhos destacou a importância da contribuição sindical para
a manutenção do sindicato, bem como
para que o trabalhador tenha condição
de exigir, de votar e ser votado dentro da
entidade. “Estou no sindicato há 32 anos
e sempre contribui, pois sei que nenhuma
associação sobrevive sem dinheiro e agora
estão tirando essa contribuição dos sindicatos e vão jogar os trabalhadores nas
mãos dos patrões. Se nós não nos unirmos, se os trabalhadores e os técnicos não
somarem forças, corremos um sério risco
de que a categoria ficará a mercê do patrão, correndo o risco, inclusive, de sofrer
diminuição do piso salarial. Por isso, temos
que nos unir e manter a nossa força para
garantir a nossa Convenção Coletiva ou os
profissionais de São Paulo vão ficar igual
aos de outros estados, trabalhando por R$
1.200,00 e, ao mesmo tempo, sofrendo
pressão de todos os lados. Ou nós começamos a entender que somos uma categoria
diferenciada e que temos que bancar, sim,
essa categoria para que o SINTESP possa
dar melhores condições para vocês ou então vamos ganhar um piso menor e sofrer
todo tipo de assédio. Hoje estamos comemorando o Dia do Técnico e vamos continuar comemorando porque essa data não
vai acabar, mas pode acontecer de que
ano que vem não estarmos juntos num evento como este porque não teremos condições
financeiras para bancar”, disse Marquinhos
contando que o sindicato tinha 10 trabalhadores para atender com qualidade a categoria,
mas, por conta dos cortes de despesas, hoje
está com apenas três funcionários. “Antes que
tivéssemos que fechar as portas por não termos condições de pagar as rescisões, decidimos demiti-los. Então, ressalto, ou a categoria
se une ou vamos todos morrer abraçados. Isso
não quer dizer que sou pessimista, mas, sim,
realista. Podemos ter certeza que com essa reforma trabalhista, o trabalhador é quem mais
vai perder, por isso, volto a frisar, vamos nos
unir!”, argumentou o presidente do SINTESP.
Além do tradicional café da manhã comemorativo, fez parte da programação a homenagem a um profissional TST, em reconhecimento pela atuação prevencionista. Este ano
P
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dores trazendo as
informações mais
atualizadas possíveis, enfatizando as
novas tecnologias,
resgatando também a história dos
antigos técnicos e
a importância da
formação até a
maneira de como
as ações foram conduzidas até hoje e a
contribuição desses
profissionais para
aplicar as boas práticas de segurança
e saúde e, sobretudo, disseminar a
prevenção nos ambientes de trabalho.
“Temos um conjunto de iniciativas –
somando a revista
O evento foi um momento oportuno para o presidente Marquinhos e diretores
Cipa e a feira Fisp,
do SINTESP receberam os convidados e comemorarem a importância da data
todo voltado para a
o SINTESP homenageou Luiz Carlos Gabriel, área de SST e isso é muito importante porque sigInspetor de Segurança e Técnico de Segurança nifica que temos feito um bom trabalho, cujo obdo Trabalho, com mais de 50 anos de atuação jetivo não é ser só um
no setor de SST. Foi homenageada também, comércio, mas fazer
representando a Revista Cipa, Veronica Bo- parte da contribuição
telho, gerente de produtos do veículo e que e auxiliar para que o
atuou na Exposec - Feira Internacional de Se- trabalhador continue
gurança; FISP - Feira Internacional de Seguran- com a garantia da
ça e Proteção e BRASEG - Feira Brasileira de sua segurança e saúde preservadas nas
Segurança e Proteção.
empresas. Portanto,
Muito emocionado com a homenagem, para nos sentimos muito
Gabriel o maior significado deste dia é que o orgulhosos com essa
SINTESP valoriza profissionais que, como ele, homenagem e fazer
contribuíram para construir a história da SST. parte dessa história
“Essa homenagem mostra que, nós, profissio- do SINTESP”, ressalnais antigos e pioneiros, não fomos esquecidos; tou.
e que o sindicato, além das atribuições trabalhistas, além da defesa da categoria, faz um Em seguida, os pestrabalho muito importante de reconhecimento quisadores da Funhistórico. Agrada ao profissional ser lembrado e dacentro, Ricardo
é um testemunho que nossa atividade não foi Serrano e Sandra Doem vão, algum legado a gente deixou. Por isso, natelli realizaram a
estou muito feliz e agradecido por essa home- palestra “Diferentes
nagem”, declarou.
contribuições da Ergonomia”. Também
Em nome da Cipa, Verônica destacou que se fez parte da progratrata de um privilégio muito grande receber essa mação o lançamenhomenagem porque é a revista mais antiga do to da Plataforma de
setor, que vem junto com todos os seus apoia- Ensino e RelacionaS
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mento, uma parceria entre o SINTESP e a Protector. Marquinhos esclareceu que diante das
mudanças desafiadoras que o setor de SST está
vivenciando devido a reforma trabalhista, o
SINTESP está buscando alguns tipos de diferenciais para manter vivo o sindicato e uma delas é
essa Plataforma de Trabalho, da qual só vai participar quem for associado. “Esta iniciativa visa
fornecer todo tipo de serviço e orientação, por
meio de cursos livres, com acesso gratuito, inclusive os treinamentos com parte prática, para
os quais o SINTESP viabilizará a parte teórica
via EAD, e a prática com disponibilidade de instrutor em campo de treinamento, mesmo para
quem estiver residindo em outras cidades, que
serão organizados pelas regionais”, explicou
Marquinhos. Ele reforçou a importância dos
TSTs se associarem, uma vez que somente esses profissionais contarão com o auxílio do SINTESP em todos os aspectos. “Só vamos atender
quem estiver em parceria conosco”, atentou.
Esta edição comemorativa contou com os parceiros: Saúde e Vida, Revista Cipa, Instrutherm,
Proteção, Dantec Safety, Montana, Meio Equipamentos, Work Fire e Engecon. Os participantes foram agraciados com vale-brindes distribuídos em comemoração à data.
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A importância da sinalização para
			 a segurança do trabalhador

“Q

uem avisa, amigo é”. Brincadeiras à parte,
uma das técnicas mais
utilizadas para garantir a
segurança dos trabalhadores nas indústrias
é a sinalização, seja ela sonora ou visual.
Considerada um Equipamento de Proteção
Coletiva (EPCs), a sinalização é essencial
para chamar a atenção dos funcionários
diante de riscos. Na NR 12, do Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE), que regula
a segurança no trabalho em máquina e
equipamentos, há um importante destaque
para o uso dos EPCs.
Ao lado dos cones e correntes, as placas
de sinalização devem ser colocadas nas
máquinas e equipamentos, bem como nas
instalações em que se encontram. Além disso, as placas servem para orientar os trabalhadores sobre as instruções de operação e
manutenção dos equipamentos.
Agora que você já sabe a importância de
chamar a atenção e alertar os trabalhadores para os riscos envolvendo as atividades
com máquinas e equipamentos industriais,
explico para você alguns detalhes sobre as

que indiquem
a iminência de
Para não passar desapercebida
um evento peCom o objetivo de chamar a atenção de rigoso, como
todos os trabalhadores para os riscos exis- a partida ou a
tentes no ambiente e também na manipu- velocidade exlação dos equipamentos, a sinalização é cessiva de uma
feita com o uso de algumas técnicas: cores, máquina ou
João Marcio
símbolos e até sinais luminosos e sonoros equipamento.
Tosmann
(sinais ativos).
Formado em Engenharia
Elétrica, com ênfase em
• Os cartões
Eletrônica, pela PUC-RS,
Estes sinais servem como alerta máximo ou etiquetas
com pós-graduação em
para indicar que alguma atividade de risco de sinalização
Administração Industrial
está sendo realizada. Por isso, algumas ob- de bloqueio
pela USP e MBA em
Marketing pela ESPM.
servações são importantes:
poderão posÉ diretor da Tagout,
suir
bordas
indústria de produtos de
• A sinalização de segurança deve ficar zebradas, em
Bloqueio e Etiquetagem
destacada na máquina ou equipamento, cores que os
que oferece consultoria,
treinamento e elaboração
em localização claramente visível e ser de destaquem e
de procedimentos para
fácil compreensão e entendimento.
diferenciem
implantação do Programa
do corpo da
de Controle de Energias
• As inscrições e símbolos devem indicar o máquina
e
Perigosas (PCEP).
risco e a parte da máquina ou equipamento equipamento.
a que se referem, e não deve ser utilizada
somente a inscrição de “perigo”.
• As máquinas e equipamentos fabricados
antes da vigência da NR-12 devem possuir
• Devem ser adotados, se necessário, sinais em local visível as seguintes informações:
ativos de aviso ou de alerta, tais como si- fabricante, marca, modelo, tipo e ano de
nais luminosos e sonoros intermitentes, fabricação, número de série ou identificação.

regras de utilização destes equipamentos!

Sobre as cores

As cores devem ser preferencialmente amarelo para proteções fixas e móveis, exceto
quando os movimentos perigosos estiverem enclausurados na própria carenagem
ou estrutura da máquina ou equipamento,
ou quando a proteção for fabricada de material transparente ou translúcido;
Somente amarelo: componentes
mecânicos de retenção, gaiolas de escadas,
corrimãos e sistemas de proteção contra
quedas;
Azul: comunicação de parada e bloqueio
de segurança para manutenção.
Se tiver dúvidas ou quiser compartilhar comigo a sua opinião, envie um e-mail para
joao.tosmann@tagout.com. Aguardo o seu
contato!
10
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Sábado de Capacitação abordou a Norma OHSAS 18000

A

Norma OHSAS 18000
tem o foco voltado
para a Segurança e
Saúde Ocupacional. É um sistema que permite a empresa
controlar e melhorar continuamente o nível do desempenho
da saúde e segurança do
trabalho por ela mesma estabelecido. Em inglês, a sigla
OHSAS significa Occupational
Health and Safety Assessment Services, sendo
a sua tradução Serviços de Avaliação de Saúde
e Segurança Ocupacional. Esta norma também
possui objetivos, indicadores, metas e planos
de ação assim como as normas ISO 9001 e ISO
14001. A implantação da OHSAS 18000 retrata
o respeito e a preocupação da empresa com a
integridade física de seus colaboradores e parceiros. Para tratar do tema, o SINTESP realizou, no
dia 28 de outubro, um Sábado de Capacitação
com o especialista, Carlos Garcia Balado, diretor
do SINTESP, que destacou a importância do conhecimento sobre o universo da Norma OHSAS
18000 para os TST´s e demais profissionais que
atuam na área de SST.
“Nessa palestra ressaltei que a importância
desse tema está na percepção de se tratar da
Segurança do Trabalho de maneira integrada
através de um Sistema de Gestão dentro das organizações. Portanto, o objetivo da palestra foi
demonstrar os procedimentos a serem adotados
até a Certificação OHSAS”, salientou o especialista. Balado completou que os principais pontos
abordados foram:
1. Elementos do Sistema de Gestão de Segurança
e Saúde Ocupacional;
2. Requisitos gerais;
3. Política de Segurança e Saúde Ocupacional;
4. Planejamento;
5. Objetivos;
6. Implementação e Operação;
7. Estrutura e Responsabilidade;
8. Treinamento, Conscientização e Competências;
9. Consulta e Comunicação;
10. Controle de Documentos e de Dados;
11. Verificação e Ação Corretiva;
12. Monitoramento e medição do desempenho;
13. Registros e gestão de registros;
14. Auditoria;
15. Análise crítica pela administração.

SAIBA MAIS:
Pode-se dizer que as normas
da série OHSAS 18000 são um
guia para implantação de Sistemas de Gestão de Segurança e
Higiene Ocupacional. Diferente
das Diretrizes da OIT, cuja aplicação não exige certificação, a
OHSAS prevê a certificação por
uma terceira parte. É importante salientar-se que o Sistema de
Gestão de Segurança e Saúde
no Trabalho compartilha os
mesmos princípios gerais que
os demais Sistemas de Gestão
(Qualidade - ISO 9000 e Ambiental - ISO 14000), o que facilita às empresas a implantação
de um Sistema Integrado de
Gestão em sua forma total ou
parcial, na busca da melhoria
contínua das organizações.
A certificação pela OHSAS
18000 acentua a abordagem
pela minimização do risco,
procurando reduzir os acidentes e as doenças do trabalho,
e consequentemente, os custos econômicos e, sobretudo,
humanos. Identificam-se ainda

como possíveis benefícios da
implementação de um Sistema de Gestão de Segurança e
Saúde no Trabalho os itens a
seguir relacionados:
• Integração das responsabilidades de Higiene, Segurança e
Saúde Ocupacional em todas
as atividades da organização.
• Adoção de boas práticas
em Saúde e Segurança do
Trabalho.
• Manutenção de um meio
ambiente de trabalho seguro.
• Redução dos riscos de
acidentes e incidentes nas
operações.
• Evidenciar o funcionamento
da saúde e segurança na
empresa.
• Permitir a existência de um
sistema de gestão integrado.
• Promover a melhoria da
eficiência nas organizações.

A Norma é conhecida como sendo mais aplicada
nas grandes e médias empresas com matrizes internacionais, mas de acordo com Balado, nada impede
que empresas de pequeno porte adotem esta prática, porém, o que ocorre comumente, é a certificação por conta de transações comerciais que exigem
uma série de requisitos dentre eles as questões de
segurança no trabalho. “Seria muito importante
que, independente da necessidade, as organizações
adotassem um Sistema de Gestão de Segurança e
Saúde no Trabalho (SGSST)”, aponta Balado.
Para ele, esse tema é importante para os Técnicos de Segurança do Trabalho e demais profissionais envolvidos, no sentido de que se possa
entender a segurança e a saúde nos ambientes
de trabalho de maneira global, o que muitas vezes não ocorre, restringindo os profissionais ao
cumprimento de determinadas NR’s de maneira
pontual. “A Segurança deveria ser implantada
através de uma Política de Segurança e Saúde
Ocupacional nas organizações onde todos que
atuam têm a sua responsabilidade”, disse.

• Evitar multas e demais
sanções ou ações judiciais
motivadas por temas desta
ordem, por implementar o
cumprimento dos requisitos
legais, contratuais e sociais.
• Detectar oportunidades
de melhoria no desempenho
global da empresa.
• Possibilidade de redução de
custos com seguros.
• Responder às demandas de
clientes e acionistas.
• Melhora da imagem da
empresa.
• Motivação do pessoal.
Segundo Aílton Alves de
Andrade, Engenheiro de
Segurança do Trabalho, autor
deste texto, o êxito do sistema
depende da garantia, do
compromisso de todos, e o
engajamento essencial da
gerência e da direção superior
no processo como um todo.

Pelo feedback recebido, Balado informou
que a palestra atingiu as expectativas dos
participantes, que trocaram experiências e
informações. “Essa interatividade nos acrescenta muito profissionalmente, tanto que
estão sendo programadas mais palestras e
até cursos futuramente, nos quais o tema
será abordado com mais profundidade”, informou.
O especialista ressaltou que considera muito importante os Sábados de Capacitação, bem como
os outros cursos promovidos na Sede e Regionais do SINTESP para ampliar as informações
em prol da categoria. “É com muita satisfação
que percebo em nossos colegas a vontade de
adquirir informações, a busca pelo conhecimento e a melhoria contínua. Espero encontrar sempre auditórios e salas repletas de Técnicos de
Segurança do Trabalho, assim como os demais
colegas que compõem o SESMT. A Segurança e
a Saúde de nossos trabalhadores agradecem”,
finaliza.

Geral
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Empresa pagará indenização por acidente de
trabalho em que faltou equipamento de proteção

A

que lhes foi ocasionado ou na solução de problemas médicos que os alcança, o que surtirá efeitos diretos junto
à comunidade atingida, devendo ser intimado o próprio
Ministério Público do Trabalho para sugerir formas de os
recursos serem utilizados, sob sua fiscalização direta e
acompanhamento da Justiça do Trabalho”.
Quem acompanha esta editoria Geral, deve ter notado que nos utilizamos da publicação destas matérias,
para que o Técnico em Segurança no Trabalho, possa
reunir um rol de embasamento para argumentação
junto a empresa, justificando a importância e necessidade do investimento em medidas de controle para
a prevenção de riscos, visando a promoção da integridade do trabalhador e promoção de um adequado ambiente de trabalho, exemplificando com casos
reais, as consequências de não se adotar esta postura organizacional. Consequências estas que sempre
atingem a empresa e seus prepostos, podem atingir
também aos prevencionistas que não fizerem a sua
parte, mas a maior vítima é sempre o acidentado.

Fonte: Âmbito Jurídico

2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da
Bahia (TRT5-BA) condenou, por unanimidade,
empresa do setor elétrico, localizada em Itabuna, a pagar uma indenização de R$ 25 mil por causa de um acidente de trabalho. Da decisão ainda cabe
recurso. Em junho de 2015, um ajudante de eletricista,
após ter recebido uma descarga elétrica, caiu de uma
altura superior a seis metros e sofreu queimaduras no
membro superior esquerdo e no tórax, além de uma instalou o Programa de Prevenção de Riscos Ambienlesão medular e paralisação dos membros inferiores. tais (PPRA) e o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e exigiu treinamento ao seu
O empregado não utilizava o cinto de segurança pelo outro empregado, medidas tomadas no sentido de obnão fornecimento do equipamento de proteção indivi- servar normas legais de proteção à segurança e saúde.
dual (EPI) por parte da empresa. Além disso, ele não
recebeu o treinamento pertinente para o exercício da O Ministério Público do Trabalho (MPT) havia entrado
atividade em instalações elétricas, nos termos da NR- com uma Ação Civil Pública (ACP) objetivando uma
10 do Ministério do Trabalho e Emprego, e não possuía condenação, por parte da empresa, a título de indenização por danos morais coletivos. A sentença de 1º
registro e CTPS assinada por, no mínimo, três anos.
Grau, proferida pela 4ª Vara do Trabalho de Itabuna,
A relatora, desembargadora Margareth Costa, entende fixou o valor de R$ 20 mil para reparação pelos danos
que ocorreu dano à sociedade. “A manutenção de um causados aos direitos difusos da sociedade e coletivos
ambiente inseguro e inadequado, além do descumpri- dos trabalhadores por se tratar de empresa de pequemento de normas trabalhistas básicas de segurança e no porte. A decisão foi alvo de recurso do MPT, que
saúde, geradora de riscos à integridade dos trabalhado- pedia a majoração do valor para R$500.000,00.
res, revela a prática de lesão concreta e significativa a
interesses jurídicos extrapatrimoniais da coletividade”. A decisão determina que a quantia “seja revertida para
O valor da condenação levou em conta a proporcio- instituição ou campanha que atue na defesa de trabalho
nalidade e a razoabilidade e busca desestimular a re- seguro, ou trabalhadores vítimas de acidentes decorrenincidência, ressaltando que a empresa posteriormente tes de descarga elétrica e queimaduras, considerando o

Empresa responde por acidente quando não fiscaliza transportadora
várias vezes numa ribanceira de 32 metros. Ficaram
feridas 31 pessoas, e uma morreu. Um dos empregados, então, pediu indenização e condenação das
duas empresas na Justiça.

O juízo de primeiro grau fixou indenização de R$ 5
mil por danos morais e reconheceu a responsabilidade solidária (artigo 942, Código Civil) tanto da
Trabalhadores já haviam relatado más condições produtora de sementes quanto da transportadora,
do ônibus em ata de assembleia no Sindicato dos por ter negligenciado a manutenção do veículo. Ao
Trabalhadores Rurais de Boa Vista do Cadeado (RS). elevar a reparação para R$ 10 mil, o Tribunal RegioO alerta também foi feito aos representantes da nal do Trabalho da 4ª Região (RS) reforçou que não
transportadora e da empresa. Numa das ocasiões, foi comprovada “a devida diligência das reclamadas
a barra de direção quebrou e os passageiros tiveram ao verificar as devidas condições do veículo, embora
os empregados já tivessem reivindicado melhorias”.
de amarrá-la com corda para seguir viagem.
No dia da batida que resultou na ação judicial, o
motorista perdeu o controle do veículo, que capotou
12
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Relator do caso no TST, o ministro Brito Pereira, com base
no quadro fático descrito pelo regional, votou no sentido
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de não conhecer do recurso da empregadora, ante a culpa de ter deixado de fiscalizar o cumprimento de normas
de proteção e segurança de seus empregados.
Para os ministros da 5ª Turma, ficou configurada a responsabilidade solidária das duas pessoas jurídicas – a
microempresa que, como prestadora de serviço, sabia
dos defeitos do veículo e nada fez para saná-los, e a
empresa, por não fiscalizar o cumprimento das normas de proteção e segurança de seus empregados.
Com informações da Assessoria de Imprensa do TST.
Para quem ainda duvida da possibilidade de condenação por corresponsabilidade eis ai mais um caso,
para que o Técnico em Segurança do Trabalho possa
exemplificar para a empresa que resiste em acreditar que pode ter que responder solidariamente com
seu terceiro por um acidente de trabalho.
P

Fonte: Consultor Jurídico

E

mpresa que não fiscaliza sua prestadora de
serviços também responde em caso de acidente. Assim entendeu a 5ª Turma do Tribunal
Superior do Trabalho ao condenar uma produtora de
sementes a indenizar um trabalhador agrícola vítima de acidente de ônibus, de forma solidária com
microempresa de transportes.

Geral
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SINTESP ganha mais dois Comendadores de
				 Segurança e Saúde do Trabalho

A

Animaseg - Associação Nacional da Indústria de Material de Segurança e Proteção ao Trabalho, e a Abraseg – Associação Brasileira dos Distribuidores e Importadores
de Equipamentos e Produtos de Segurança e
Proteção ao Trabalho, realizaram, no dia 5 de dezembro, no Hotel Meliá Paulista, em São Paulo, a
tradicional homenagem aos profissionais que há
mais de 30 anos fazem a diferença no setor com
a Comenda de Honra ao Mérito de Segurança e
Saúde do Trabalho e as melhores empresas em segurança e saúde do trabalho em 2017.

festiva são distinguidos com a comenda da Honra
da Segurança e Saúde do Trabalho”, afirmou.

Esta edição se fez mais especial ainda por marcar
os 10 anos de entrega da Comenda, que foi criada
em 2008 por iniciativa da Animaseg. Na época, as
Normas Regulamentadoras completavam 30 anos
de publicação e a Animaseg 30 anos de fundação,
por isso surgiu a ideia de prestar uma grande homenagem aos profissionais que atuam no setor e
são baluartes em prol das ações de SST: empresários do setor, Enfermeiros do Trabalho, Engenheiros de Segurança do Trabalho, Fisioterapeutas do
Trabalho, Higienistas Ocupacionais, Médicos do
Trabalho e Técnicos de Segurança do Trabalho,.
Para José Geraldo Brasil, presidente da Animaseg, este é o momento mais importante do ano
para o segmento, por ser a oportunidade em que
todos os atores atuantes na SST se reúnem para
homenagear aqueles que por mais de 30 anos se
dedicam a essa causa tão relevante à segurança e
saúde dos trabalhadores do nosso país. “São profissionais de várias especialidades que nesta noite

Esse é o 10º ano de realização da Comenda. José
Geraldo lembra que a iniciativa já conta com 186
comendadores até a presente data e que a partir dela se somam mais 14 novos comendadores.
“Sou honrado por ser um deles. Como já estamos
no 10º ano da Comenda e pelo fato dos agraciados terem mais de 30 anos exercendo suas profissões no dia a dia, estamos falando de 40 anos
de transformações no mercado de segurança do
trabalho em nosso país. Os comendadores participam e participaram, por exemplo, da elaboração
das NRs e as colocaram em prática. Realmente
são heróis invisíveis e merecedores desse reconhecimento”, refletiu.

Ele ressaltou que a Animaseg e a Abraseg promovem
esse evento junto com as entidades profissionais de
cada setor, cujos representantes são responsáveis
por indicar os profissionais e estes são selecionados pela Comissão de Comendadores. “Os novos
comendadores foram distinguidos por suas entidades profissionais e reconhecidos como pessoas de
destaques pelos atuais comendadores. Sintam-se
profundamente homenageados”, declarou.

tante, relevante, para o nosso setor, num momento
em que o país vive e que nós, profissionais, trabalhamos com humildade, com sabedoria e com a
busca constante de mais conhecimento, não medimos esforços para fazer o que é de mais sagrado
em nossa vida e que dedicamos à saúde e segurança dos trabalhadores. Então, estamos aqui vivendo
uma ocasião muito especial e que a partir dela tenhamos muitos mais motivos para celebrar nosso
papel em prol da SST”, finalizou José Geraldo.
Técnicos de Segurança do Trabalho
em destaque

Nesta 10ª edição, a categoria dos Técnicos de
Segurança do Trabalho foi representada pelo
presidente do SINTESP, Marcos A. Ribeiro, o Marquinhos; e Jorge Gimenez Berruezo, diretor do
SINTESP, que se juntaram ao seleto grupo da Comenda de Honra ao Mérito de SST.

Para Jorge Gimenez Berruezo, a emoção neste
momento é muito grande, uma vez que receber
essa honraria representa uma consagração depois
de tantos anos de dedicação. Ele observa que muitas vezes o profissional não consegue ver, por si
próprio, a trajetória que construiu e reconhecer
seus méritos. Portanto, através dessa Comenda o
laureado consegue compreender e confirmar, de
Além da Comenda aos profissionais, a Animaseg alguma forma, que todos os anos de dedicação
e Abraseg distinguem também as melhores em- valeram a pena, primeiro pelo simples fato de ter
presas em SST nos mais variados setores e riscos. sido lembrado e indicado; e segundo por ter sido
“Nesta noite estamos laureando as empresas de escolhido. “É uma honra muito grande e, ao mescinco setores eleitos. É um reconhecimento impor- mo tempo, uma responsabilidade muito maior nos

Esta edição da entrega da Comenda de Honra ao Mérito de SST conseguiu reunir a maior parte dos comendadores que já
foram homenageados ao longo dos 10 anos de sua criação

14

S

I

N

T

E

S

P

Jornal do Sintesp - Nº 298 - Janeiro de 2018

uma maneira de consolidar
a nossa luta e trabalho por
tantos anos de dedicação. É
motivo de muita felicidade,
principalmente, por receber
essa homenagem em vida. É
muito gratificante!”, expôs
Marquinhos, presidente do
SINTESP, que elogiou a iniciativa por parte da Animaseg e
Abraseg, pela excelente organização do evento e pela
oportunidade de fazer os profissionais e empresas modelos no setor de SST conquistarem um reconhecimento
tão importante no mercado.

bem maior que é a segurança e saúde do trabalhador. Essa premiação veio em boa hora, diante
dos desafios que estamos enfrentando. Ressalto
isso porque ser um técnico de segurança do trabalho não é fácil, mas ser um técnico e sindicalista
é mais difícil ainda. Ser só técnico significa fazer o
seu papel técnico na empresa, mas ser técnico e
representante sindical é, muitas vezes, desalentador porque as coisas não se batem. Para muitos, o
técnico é só um tecnicista, já o sindicalista é ladrão,
o sindicato rouba, então para atuar diante desses
dois fatores incongruentes e mostrar o contrário
por meio do seu trabalho para fazer as pessoas
Marquinhos, que está na área de SST há 35 anos,
tirarem um denominador bom porque você decomemorou com a família o reconhecimento alcançado
como Comendador e a satisfação pela importante conquista
monstra que trabalha de verdade, em prol do seu
profissional, você ganha crédito e confiança ao
longo do tempo. Aqui, no SINTESP, somos sindicalistas, mas as pessoas sabem que trabalhamos
Marquinhos conta que está em prol da categoria. A grande maioria acompano setor de SST há 35 anos, nha e conhece a nossa dedicação e apoio a outras
ou seja, é uma história de iniciativas que também almejam o melhor para
vida dedicada ao tema. “Por o trabalhador. Portanto, fico muito contente com
isso, completar 35 anos de esse reconhecimento e orgulhoso por ser, a partir
profissão com a conquista de agora, um Comendador. Isso me dá mais força
dessa Comenda é motivo de para continuar a nossa trajetória positiva em prol
muito orgulho e felicidade da categoria”, destacou Marquinhos.
para mim e minha família,
portanto, sou muito grato a
Dr. Jorge Gimenez Berruezo, ao lado de Marquinhos,
todos os profissionais TSTs,
também foi honrado com a Comenda este ano,
consolidando seu trabalho e dedicação em prol da SST
equipe e diretoria do SINTESP
por me ajudarem a alcançar
é dada. Não podemos deixar frustrar a expectativa este momento tão significativo em minha carreira
INDIQUE CINCO TÉCNICOS DE
que se cria em torno de você a partir desse reco- profissional. Desde quando entrei na área de SST
SEGURANÇA DO TRABALHO
nhecimento do mercado. Há mais de 30 anos que que faço parte do sindicato, sempre fui associado
PARA ASSOCIADOS E GANHE
atuo na área e presenciei muitas mudanças, uma e recolhi a contribuição, luto pela nossa bandeira e
UM CURSO NO SINTESP DE 15
evolução importante proporcionada por esses ‘fe- valorizo a nossa categoria. Receber essa Comenda
HORAS À SUA ESCOLHA!
ras’ Comendadores, dos quais muitos fui aluno e é um reconhecimento muito valioso e motivador
Para que o profissional tenha direito
também professor, bem como colegas de trabalho para continuar lutando e em busca de novas conao curso, os cinco indicados, além
e fico muito feliz de ver que alimentamos boas se- quistas para os TSTs. Gostaria de salientar que ser
de serem Técnicos de Segurança
mentes e estamos atuando para formar, da melhor condecorado, ter um título de Comendador é um
do
Trabalho formados, deverão, em
forma possível, a futura geração”, salientou.
orgulho muito grande porque trilhei o caminho
até
três meses da indicação, ter sua
sempre do lado do bem, construí minha carreira
condição
de associados efetivada
Para a categoria dos TSTs, Jorge julga que essa Co- profissional em prol da SST, junto com a entidaatravés
de
cadastro, envio de toda
menda é extremamente significativa, pois são os de, pois eu sei que ela precisa do meu apoio, do
documentação
solicitada e efetuar o
profissionais percussores na área de SST no Brasil e meu trabalho. Tudo isso retorna na forma dessas
pagamento da anuidade.
hoje representam 80% dos profissionais que estão homenagens, o que me deixa muito contente e
no chão de fábrica atuando em prol da saúde do emocionado”, ressaltou.
trabalho. “Portanto, esse reconhecimento não é só
para mim, é para toda a categoria. Represento essa Para os TSTs, Marquinhos observa que receber a
classe e com muita honra. Foi o começo da minha Comenda representa que é uma categoria forte,
Mais informações:
vida, está sendo o meio e será o fim, então, é uma aceita, bem quista e que conquista a todos os
honra e satisfação muito grande ser agraciado como outros profissionais prevencionistas. “Esse reco11 3362-1104
Comendador em nome de toda categoria”, declarou. nhecimento fortalece mais ainda nosso trabalho e
www.sintesp.org.br
demonstra nossa importância no mercado. Somos
sintesp@sintesp.org.br
“Receber a Comenda é uma gratificação. Ser lem- a única categoria que levanta a bandeira de todos
brado pela categoria pelas ações que já fizemos é os profissionais prevencionistas. Lutamos por um

Campanha
Associativa 2018
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AGENDA DE CURSOS
NA SEDE SINTESP E REGIONAL - 2018
CARGA
HORÁRIA

TREINAMENTOS

DATAS

VALORES

Instrutor de Segurança em Trabalho em Altura

32h

R$ 550,00 - Sócios
R$ 1.100,00 - Não Sócios

Instrutor de Segurança no Trabalho em Máquinas e
Equipamentos e Programa de Risco em Prensas e Similares

15h

R$ 210,00 – Sócios
R$ 420,00 - Não Sócios

Elaboração de PPRA como Programa de Gestão em SST

15h

R$ 210,00 - Sócios
R$ 420,00 - Não Sócios

Instrutor de Segurança na Operação de Ponte Rolante

15h

R$ 350,00 - Sócios
R$ 700,00 - Não Sócios

Capacitação Didático-Pedagógica para Instrutores

32h

R$ 350,00 - Sócios
R$ 700,00 - Não Sócios

Formação de Instrutores de Brigada de Incêndio

21h

R$ 400,00 - Sócios
R$ 800,00 - Não Sócios

Curso Prático de Nós e Amarras

08h

R$ 50,00 – Valor único

PPRA com ênfase em PPP e e-Social

15h

R$ 210,00 - Sócios
R$ 420,00 - Não Sócios

Instrutor de Segurança na Operação de Empilhadeira

15h

R$ 350,00 - Sócios
R$ 700,00 - Não Sócios

Elaboração de PPRA área da Saúde e Particulares – NR 32

15h

R$ 210,00 - Sócios
R$ 420,00 - Não Sócios

Elaboração de PPRA como Programa de Gestão em SST

15h

R$ 210,00 - Sócios
R$ 420,00 - Não Sócios

AVISO

• Não será permitido fazer aula prática sem o uso do EPI, caso seja solicitado.
• O curso está sujeito a cancelamento em caso de quórum insuficiente.

Mais informações e inscrições
11 3362-1104 / treinamento@sintesp.org.br
www.sintesp.org.br

