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esta edição atingimos a marca
de 300 edições do jornal Primeiro Passo publicadas. É um motivo
de muito orgulho para o SINTESP,
pois representa a mais antiga e
uma das principais ferramentas de comunicação que mantemos com nossos associados. O
Primeiro Passo é um veículo dinâmico, informativo, de opinião própria, distribuído gratuitamente aos associados, em todos os eventos de
SST, na sede e regionais do Sindicato. Ao longo
desses anos, o jornal registrou acontecimentos
importantes que entraram para a história da
nossa entidade e de todo o setor prevencionista. Suas notícias retratam muitos desafios...
confira na p. 04
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Editorial
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Abril Verde – só a consciência
		 prevencionista traz resultados
Marcos Antonio de
Almeida Ribeiro
Presidente do SINTESP

NOTA
O setor prevencionista
perdeu, dia 9 de maio, mais
um grande batalhador pela segurança e saúde do
trabalho, o diretor financeiro do SINTESP, Élcio Pires.
Elcio foi reconhecido pela sua atuação desde 1980,
colaborando com diversas empresas no setor de SST,
realizando treinamentos em diversos níveis, implantação de Cipa, Brigadas de Incêndio, PPRA, entre outras
atividades. Foi membro na Comissão Nacional de Trabalho Tripartite - CNTT NR-13 – Vasos sobre Pressão,
Caldeiras e Tubulações, e representando o SINTESP
no Comusan-SP - Conselho Municipal de Segurança
Alimentar e Nutricional; membro participante do CB24 - Comitê Brasileiro de Segurança contra Incêndio,
da ABNT; sócio-proprietário e diretor técnico da Fire
Work Serviços S/C Ltda., entre outras atribuições.
Pelos seus mais de 30 anos de atuação no setor, em
2016, foi reconhecido com a Comenda de Honra ao
Mérito de Segurança e Saúde no Trabalho.
A família SINTESP lamenta esta perda inestimável e expressa suas sinceras
condolências à família e amigos.
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Em todos os anos no mês de Abril a categoria prevencionista eleva seus pensamentos para o dia 28, em
que lembramos sobre as vítimas de Acidentes e Mortes no Trabalho no Brasil. Esta data que é lembrada
mundialmente, tendo como objetivo procurar incutir
na mente de todos os trabalhadores e empregadores uma consciência pela prevenção de acidentes
que tanto assola toda a nossa massa trabalhadora,
causando incalculáveis prejuízos às nações, principalmente, à nossa nação brasileira. Os altos índices
de acidentes que temos tidos nos últimos anos, tem
dados à nós prevencionista uma tremenda dor de cabeça. Quando esperamos que no ano seguinte vamos
ter um queda vertiginosa nos índices de acidentes de
nosso país, aí acabamos tendo uma decepção novamente. Apesar de toda a campanha, principalmente,
neste mês devido à data, temos notado que os acidentes e mortes tem aumentado em nosso país.
Muitos devem se perguntar: mas porque ocorrem tantos acidentes e mortes no trabalho neste país? Podemos sim dar uma resposta à estas ocorrências que tem
deixado todos nós entristecidos. O Brasil desde que
aprovou a Portaria 3214 e todas as suas NRs, na qual
uma dessas Portarias a de numero 4, onde obrigava
todas as empresas - que dependendo o grau de risco
e numero de empregados - a contratar profissionais
especializados em Segurança e Medicina do Trabalho,
tem executado um trabalho importante na redução
desses acidentes, onde contávamos com mais de hum
milhão e meio de pessoas acidentadas no momento
de sua publicação, a partir dai tivemos uma redução
drástica de mais da metade desses infortúnios laborais.
Hoje, os números mostram uma tendência de queda,
onde tínhamos aproximadamente 700.000 acidentes
de trabalho e cerca 3.000 mortes ocasionadas pelo
trabalho, neste ano de 2017 tivemos cerca de 574 mil
acidentes. Podemos dizer também que esta queda nos
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índices seja por causa do numero de desempregados
em nosso país, e isto sim pode ser um diferencial.
O que devemos é ter em mente que nós brasileiros a
cada dia que passa estamos tomando uma dose a mais
de prevencionismo, e por isto estes índices tendem a
melhorar com redução destes acidentes de trabalho.
Justamente quando estávamos a um passo de melhorarmos ainda mais estes índices de acidentes e mortes
pelas grandes movimentações dos trabalhadores e
empregadores em respeito da prevenção dos acidentes, neste ano de 2018 podemos sim ter uma grande
surpresa para a nossa área prevencionista, ou seja, depois que a Terceirização e a Reforma Trabalhista foram
aprovadas pelo congresso e sancionada pelo presidente da Republica em 2017, podemos sim ter a certeza que os índices decrescentes nos anos anteriores
poderão sim, sem sombra de duvidas que irão ter um
aumento significativo nos acidentes e mortes no trabalho, porque a precarização das condições de trabalho
afetará diretamente os nossos trabalhadores. Isto sem
contar com a total desestruturação do Ministério do
Trabalho que esta ocorrendo nestes últimos anos, devido a diminuição de verbas destinadas à Inspeção do
Trabalho com a consequente redução de sua Auditoria
Fiscal que a cada dia que passa diminui sensivelmente,
diminuindo com isto as fiscalizações in loco em todos
os locais de trabalho. Diante deste quadro tão negativo em relação aos acidentes e mortes no trabalho,
vamos trabalhar e aguardar que no próximo abril verde venhamos a ter números efetivamente positivos em
beneficio de nossos trabalhadores, diminuindo assim o
sofrimento de muitos trabalhadores de nosso país. Vamos elevar o nosso pensamento com positivismo para
que tenhamos um próximo Abril Verde, onde o verde
para nós significa a Prevenção à vida, com redução de
acidentes e mortes no trabalho e não um Abril Vermelho manchado com o sangue de nossos trabalhadores.
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JORNAL PRIMEIRO PASSO COMPLETA
300 EDIÇÕES NOS 30 ANOS DO SINTESP

N

Carta Sindical completa 30 anos em 2018

esta edição atingimos a marca de
300 edições do
jornal Primeiro Passo publicadas. É um motivo de muito orgulho para o SINTESP,
pois representa a mais
antiga e uma das principais
ferramentas de comunicação que mantemos com
nossos associados. O Primeiro Passo é um veículo
dinâmico, informativo, de
opinião própria, distribuído
gratuitamente aos associados, em todos os
eventos de SST, na sede e
regionais do Sindicato. Ao
longo desses anos, o jornal
registrou acontecimentos
importantes que entraram
para a história da nossa
entidade e de todo o setor
prevencionista. Suas notícias retratam muitos desafios que foram enfrentados
pela nossa categoria, bem
como a evolução de alguns
assuntos imprescindíveis
para a nossa manutenção
até os dias atuais.
Fizemos uma retrospectiva
dos principais assuntos
pautados ao longo dessas
edições. Confiram.
4

A história da entidade começou em Novembro de
1982 quando foi criada na cidade de São Paulo, a
Associação Profissional dos Supervisores de Segurança do Trabalho - APROSSETESP. Era o primeiro
passo para se defender os interesses de uma Classe que não existia de fato, nem de direito, já que
era apenas uma função que se tornou obrigatória
dentro das empresas, pela Portaria n° 3237 de
27 de Julho de 1972 e depois pela
Portaria 3214 de 08 de Junho de
1978, ambas expedidas pelo Ministério do Trabalho.

de Bruin e o presidente da Associação Nacional
dos Supervisores de Segurança do Trabalho - ANSET, José Carlos Feliciano”, conta Heitor Domingues de Oliveira, ex-diretor do SINTESP e primeiro
diretor do jornal Primeiro Passo.

Segundo Heitor, em setembro de 1985, o Dr. Bruin
fez uma sustentação oral para a Comissão em
Brasília, fazendo com que, no dia 26 do mesmo
mês, fosse deferida pela Comissão
a solicitação ao senhor Ministro
do Trabalho, da criação e promulgação como diferenciada, da categoria profissional dos Supervisores
de Segurança do Trabalho. O presiA criação da APROSSETESP era
dente da APROSSETESP, Oduvaldo
necessária para que o grupo que a
Requião, já no final de sua gestão
formara e demais interessados de
em 1985, escreve para a categoria
outros Estados conseguissem enquadrar a função como Categoria
o seguinte texto. “Parabéns Supervisores de Segurança do Trabalho.
Diferenciada e criar a Profissão do
Mais uma etapa foi vencida; após
Supervisor de Segurança do Trabalho, para que os profissionais dessa
três anos de incessantes lutas, conArmando Henrique foi
seguimos aprovar o processo da
área pudessem, num futuro próxipresidente do SINTESP
e acompanhou muitos
mo, agruparem-se em um Sindicato
APROSSETESP, que pede a criação
desafios e conquistas
próprio da categoria. “Durante os
da categorial profissional, como
ao longo desses 30
anos de 1983 à 1985, na primeira
diferenciada, do Supervisor de Seanos do SINTESP
gurança do Trabalho. A nossa meta
gestão da Associação, foram várias
tentativas e viagens para Brasília, para reuniões não termina aí, pois temos mais um importante
e sustentações orais junto a Comissão de En- passo a dar, que é a transformação de Associação
quadramento Sindical, do Ministério do Trabalho. para o Sindicato da categoria em São Paulo. UNIAlém do Presidente da Associação, Oduvaldo Re- DOS VENCEREMOS. OBRIGADO”.
quião, nesse período tiveram outros personagens
importantes nessa batalha, o Diretor da CIPA e No início de 1986, tomou posse a segunda gestão
Relações Públicas da Associação, José Roberto Se- da APROSSETESP, tendo como Presidente Wilson
vieri, o advogado e secretário do IBS, João Emílio Lourenço, gestão essa que seria muito importante
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para dar continuidade às várias demandas envol- SINTESP, José Ferreira do Nascimento, Valdete
vendo a promissora categoria, juntamente com a Lopes Ferreira, Armando Henrique e Marcos
sua diretoria e assessorado pelos colaboradores Antonio Ribeiro.
já citados anteriormente. Continuava a luta para
conseguir a Carta Sindical e nos organizar como SINTESP conquista
sindicato. Conforme Heitor, ainda não tinha sido sede própria
sancionada pelo senhor Ministro do Trabalho, a Em junho de 2005, o SINTESP adquiriu sua
solicitação da Comissão de Enquadramento Sin- sede própria, na Rua 24 de Maio, 104, 5º
dical, o que ocorreu no dia 9 de Abril, seguido andar, blocos A e B. A conquista foi muito
pela alteração da denominação da categoria de comemorada por caracterizar a realização
Supervisor, para Técnico em Segude um sonho de mais de
rança no Trabalho. A partir dessa
30 anos de seus dirigentes
data, a diretoria da Associação
Um dos grandes trunfos
desenvolveu muito trabalhos e
dessa aquisição foi o de
projetos, incluindo a nova grade do
que a compra da sede representou o cumprimento
curso para formação do Técnico em
de uma das 10 principais
Segurança no Trabalho, envolvendo
metas assumidas pela dio MEC, atribuições do profissional,
retoria da gestão à época,
colaboração com a nova Constituição do Brasil, envolvimento da
presidida por Armando
categoria em eventos, congressos,
Henrique, além de dar mais segurança para a implementação de
plenárias e participação mais efetiva dos profissionais, em prol da ca- Heitor Domingues ajudou uma política de melhoria contínua
tegoria. Muitas idas a Brasília pelo a lançar a primeira edição necessária para os avanços que o
Presidente Wilson Lourenço, para do Primeiro Passo e a
sindicato pretendia.
a história do
conseguir que a Associação conse- construir
veículo na Diretoria de
guisse se transformar em Sindicato. Comunicação
Desde então o sindicato veio realizando melhorias tanto em termos
No dia 4 de Outubro de 1988, alguns dias antes de infraestrutura como de apoio aos funcionários,
da Promulgação da nova Constituição, o Minis- corpo diretivo e associados, tendo efetuado uma
tério do Trabalho criou quatro Sindicatos através reforma de monta entre 2015 e 2017, proporda emissão da Carta Sindical (São Paulo, Paraná, cionando mais conforto, segurança e condições
Santa Catarina e Goiás), que veio a juntar-se ao ambientais, com melhor organização dos setores,
Estado do Ceará, o primeiro a ser reconhecido. A ergonomia, climatização e iluminação. A troca de
partir daí, aumentou ainda mais a responsabili- lâmpadas convencionais para lâmpadas de LED,
dade para essa nova fase de reestruturação e a por exemplo, proporcionaram uma economia conprimeira formação, eleição e posse da diretoria do siderável na despesa com eletricidade.
SINTESP, que ocorreu em 01 de Março de 1989,
TSTs são representados na CPN da NR-18
no Auditório da Fundacentro, em São Paulo.
Em 2006 um fato gerou motivo de muito orgulho
“E LÁ SE VÃO 30 ANOS DE LUTAS EM PROL para a categoria. Um TST assumiu a CPN (ComisDESSA CATEGORIA!”, destaca Heitor Domingues são Permanente Nacional) da NR-18, por causa
de Oliveira. Na sequência foram presidentes do disso que o TST ainda tem algumas prerrogativas
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Exermplar da 1ª edição do Jornal Primeiro
Passo, lançado em 1997. Desde então,
o jornal impresso passou a compor as
plataformas de comunicação da entidade

em relação ao PCMAT, pois o SINTESP sempre
mantém um representante, nas discussões da
NR-18. Quem tem acompanhado de perto essas
discussões e contribuído favoravelmente para o
trabalhador e trabalhadora brasileira é o presidente do SINTESP, Marcos A. Ribeiro, o Marquinhos.
TST é reconhecido por ato heroico

No PP 192 noticiamos um acontecimento que
mostrou na prática a importância do TST nos ambientes de trabalho. A atitude competente de um
Técnico em Segurança no Trabalho, durante o acidente do metrô ocorrido na construção da Linha
Amarela, em 2007, evitou a morte de pelo menos
28 pessoas. O ato heroico foi do TST Rafael Andrade Vieira, que trabalhava naquele canteiro de
obras no momento do sinistro. Segundo relatos,
momentos antes do desabamento, este profissional prevencionista constatou o avanço do deslocamento da estrutura e, diante desta situação,
ordenou “com ajuda dos encarregados da obra”
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a saída dos trabalhadores, que estavam em situação de risco. No total, 28 trabalhadores foram
acomodados no elevador (que foi posteriormente
atingido pelo sinistrado) e mandados para a superfície. Como conduta padrão, este Técnico em
Segurança no Trabalho permaneceu no
interior da obra para certificar-se se não
havia mais trabalhadores retardatários,
neste momento ocorreu o desabamento,
o mesmo escapou horizontalmente pelo
túnel, tendo, desta forma, evitado a ampliação da tragédia.

integrantes do GTT (Grupo de Trabalhwo Tripartite) da NR-4. “O principal motivo para as discussões chegarem nesse patamar de retrocesso foi o
de não termos chegado num consenso sobre um
único item que vem atravancando essa discussão

Para Armando Henrique, presidente do
SINTESP na época, Rafael exerceu o seu
papel de TST com excepcional habilidade
e bom senso, o qual não tem intervenção
ou poder de decisão no processo estrutural, cabendo-lhe cumprir e fazer cumprir
as condutas de segurança do trabalho, e
muitas vezes sendo também vítima junto
com os demais trabalhadores de decisões
que colocam o negócio ou o lucro acima
do valor da vida humana.
A atitude de Rafael rendeu-lhe uma
homenagem. No dia 30 de março, nas
pessoas de Antonio Sousa Ramalho, do
Sintracon-SP; e Armando Henrique, pelo
SINTESP, por ter evitado a morte de 28
pessoas, o TST foi homenageado durante
o Encontro dos Prevencionistas em Segurança e
Saúde do Trabalho na Indústria da Construção.
Suspensão da NR 4

Em 2008, no PP 203, uma notícia deixou toda a
categoria prevencionista em alerta: a suspensão
da NR 4, que aconteceu às vésperas em que seria
entregue ao DSST – Departamento de Segurança
e Saúde do Trabalho - no prazo estipulado, as propostas de alteração da NR 4. Segundo Armando
Henrique, o processo de negociação tripartite foi
suspenso durante a reunião realizada em
abril com os
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Demanda com o CREA

A eterna questão sobre a necessidade ou
possibilidade de o Técnico em Segurança no Trabalho possuir inscrição junto ao
CREA é uma demanda antiga. Em 2008,
uma matéria técnico-informativa esclareceu
alguns pontos, destacando que os Técnicos
em Segurança no Trabalho necessitam, para
o exercício profissional, de registro junto ao
Ministério do Trabalho, sem o qual não podem exercer legalmente sua profissão. Dirimindo algumas dúvidas, o artigo apontou
as seguintes conclusões:
1 - Há a necessidade de registro profissional do TST junto ao Ministério do Trabalho;
2 - Não há a necessidade de registro profissional do TST junto ao CREA;
3 - A associação sindical é livre e voluntária,
por previsão constitucional, mas se ocorrer
deve ser junto ao sindicato de sua categoria.

da NR 4, já há seis anos: o da flexibilização da terceirização do atual modelo de SESMT. Todo esse
impasse rendeu muitas discussões, mas mantivemos firme o posicionamento da classe prevencionista, acompanhamos de perto fazendo a nossa
parte para garantir a qualidade de vida e do meio
ambiente de trabalho para todos os trabalhadores. Em agosto de 2008, a Bancada dos Trabalhadores propôs e houve um acordo, durante reunião
da CTTP, em Brasília, de que o assunto acerca da
NR-4, associado à Portaria 17, fosse adiado com
o objetivo de termos uma discussão mais aprofundada a respeito, especialmente, a questão da
terceirização do SESMT. Portanto, conseguimos
vencer essa batalha e a NR 4 continua em vigor e
em 2018 vamos comemorar 46 anos da existência do SESMT”, destacou.
Evolução tecnológica

A carteira de associado informatizada atende
aos avanços tecnológicos e proporciona mais
agilidade na identificação dos dados do TST

identificação dos dados possibilitando um melhor
atendimento, conforto e rapidez para os associados ao SINTESP.

Ainda em 2008, o SINTESP seguiu as tendências
da tecnologia ao proporcionar que os TSTs passassem a contar com a sua carteira de associado informatizada, com design moderno, similar
a dos cartões bancários. Com este novo visual,
a carteira de sócio proporcionou mais agilidade na
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4 - Nem o CREA, nem o Ministério do Trabalho são sindicatos, então discussões com
o teor: “não vou me filiar ao SINTESC, e vou me
filiar ao CREA” não têm o menor sentido, pois são
entidades diferentes e com finalidades diferentes.
5 - A legislação do CREA não contempla o Técnico
em Segurança no Trabalho, e não outorga direito
algum ao TST dentro de sua estrutura, pois este
não é um profissional de Engenharia.
O artigo foi escrito pelo TST Fabio L. dos Passos,
que fez mais algumas considerações, em que
destacou que a inscrição do TST no CREA não
lhe outorga poder ou direito algum junto àquele conselho. O registro no CREA não substitui o
registro no Ministério do Trabalho; o CREA não
tem condições de autuar e multar os técnicos
em segurança do trabalho que não possuem
registro junto aquele conselho, por falta de previsão legal para tal exigência. Qualquer multa ou
notificação expedida neste sentido é facilmente derrubada na justiça! (Por que? Por falta de
previsão legal!) O CREA não pode notificar ou
multar empresa alguma sob a justificativa de
que seus técnicos em segurança não possuem
registro no CREA.
P
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Nesta mesma edição, o Primeiro Passo publicou Dr. Eurico Zecchin Maiolino, Juiz Federal Substituto,
uma Informação Jurídica quanto a questão PPRA julgou procedente o pedido e concedeu a seguranX CREA, na qual explicou que o Sistema CREA/ ça, a fim de determinar que o CREA se abstenha
CONFEA tinha notificado e até mesmo multa- de praticar qualquer ato relacionado à exigência
do, empresa e/ou o TST alegando
do registro, de fiscalização, de limitação ou restrição ao exercício
que havia apresentado LAUDO de
das atividades relacionadas com
PPRA assinado por Técnico em Segurança no Trabalho. Na orientaprevenção e segurança do trabalho
ção informativa, o Departamento
exercidas pelos Técnicos de Segurança do Trabalho.
Jurídico lembrou que o PPRA é um
“Programa” e não “Laudo” como
As ações do Sistema CREA/CONesta entidade tenta fazer entender.
FEA contra os TSTs não cessaram
Como todos sabemos não consta
tão facilmente. Em 2010, no PP
na NR-9 a palavra “Laudo” e sabemos que o PPRA é especifico desta
226, o Depto. Jurídico do SINTESP,
NR, e que é inerente as funções do
por meio do Dr. Ademar José de
Técnico em Segurança no Traba- Rene assumiu a Diretoria Oliveira destacou que o Sistema
lho, devidamente regulamentado de Comunicação em
tinha notificado e até mesmo mulpela NR-4, NR-27 da Portarias 2016, com a proposta de tado, alegando que a empresa e/ou
matérias de
o TST apresentará LAUDO de PPRA
3.214/3.275 do MTE e não pela apresentar
real interesse e utilidade
assinado por Técnico em SeguranLei Federal 5.194 de 24/12/1966 aos representados
ça no Trabalho”. Lembramos que o
que compete orientar e fiscalizar
o exercício das profissões do Engenheiro, do PPRA é um “Programa” e não “Laudo” como esta
Arquiteto, do Agrônomo, etc. Lembrando que o entidade tenta fazer entender. Como todos nós saexercício da profissão do Técnico em Segurança bemos não consta na NR-9 a palavra “Laudo” e
no Trabalho não tem caráter subordinativo ou o sabemos que o PPRA é especifico desta NR, e que
controle do CREA/CONFEA visto que o controle é inerente as funções do Técnico em Segurança no
da exercício desta profissão é do Ministério do Trabalho, devidamente regulamentado pela NR-4,
Trabalho e Emprego até a regulamentação do da Portarias 3.214/3.275 do MTE e não pela Lei
Conselho próprio desta categoria. Desde então, Federal 5.194 de 24/12/1966 que compete orieno SINTESP esteve sempre atento, através do seu tar e fiscalizar o exercício das profisJurídico, quanto a qualquer intervenção do CREA sões do Engenheiro, do Arquiteto,
a respeito do assunto e atuando para resguardar do Agrônomo, etc. Lembrando que
o exercício da profissão do Técnico
a prerrogativa do TST.
em Segurança no Trabalho não tem
Prova disso foi a matéria publicada no PP 216, caráter subordinativo ou o controle
na qual informamos que de acordo com o Pro- do CREA/CONFEA visto que o concesso 2005.61.00.00.018503-5 – Mandado de trole do exercício desta profissão é
Segurança Coletivo, impetrado pelo Sindicato dos do Ministério do Trabalho e Emprego
Técnicos de Segurança do Trabalho no Estado de até a regulamentação do Conselho
São Paulo ao Presidente do Conselho Regional de próprio desta categoria.
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado
de São Paulo, conclui-se, dessa forma, a impossibi- Dr. Ademar assegurou que as relidade do CREA, por meio de seu poder normativo, taliações, por parte do CREA/SP,
dispor sobre a atividade de Técnico em Segurança estarão sendo defendidas pelos
no Trabalho, ou mesmo impor o registro obrigató- SINTESP, nos legítimos interesses da
rio, isto porque, consoante o princípio da hierar- nossa categoria, podendo instaurar
quia das normas, não é possível que uma disposi- processo judicial junto ao Minisção de hierarquia inferior (resolução do CONFEA), tério Público por abuso de poder.
fixe uma exigência não prevista na lei, pois, como “Lembramos que as atitudes isolajá pacificado no colendo Supremo Tribunal Federal, das não representam o sentimento
somente a lei em sentido formal pode estabele- do sistema CREA / CONFEA, com
cer requisitos para o exercício de trabalho, ofício a qual a nossa entidade de classe
ou profissão (Constituição Federal, art. 5º, XIII), SINTESP tem mantido entendimensendo inadmissíveis exigências previstas em atos tos cordiais nesta questão, sendo,
normativos infralegais. Diante do exposto, o Exmo. portanto, um assunto superado.
S
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Esclarecemos, ainda que diante da insistência de
algumas regionais do CREA/SP, em autuar nossos
associados, impetramos um “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO”, que tramita junto a 15ª
Vara da Justiça Federal de São Paulo, processo nº
2005.61.00.018503-5, todavia o MM Juiz, infelizmente, não concedeu a “Liminar” e estamos
aguardando sua manifestação, para que possamos decidir os próximos passos”.
Atuação para a geração de
empregos

Outro trabalho constante do SINTESP que pautou várias edições do Primeiro Passo foi em prol
da geração de empregos para os TSTs. Um fato
marcante ocorreu em 2007, quando o SINTESP
abriu um processo na SRTE-SP contra o Sesi/Senai para o dimensionamento do SESMT, visando a
contratação dos Técnicos de Segurança do Trabalho, o qual após os procedimentos legais se viram
obrigados a contratar 11 profissionais TSTs, sendo
seis pelo Sesi e cinco pelo Senai, todos com salário
acima do piso da categoria. A vitória foi decorrente dos argumentos sólidos e bem estruturados
do SINTESP, conseguindo valer do seu propósito
e vencendo mais essa batalha, com as intervenções negociadas entre a diretoria do sindicato e o
Ministério do Trabalho, zelando pela aplicação da
legislação de Segurança e Saúde no Trabalho em
benefício dos trabalhadores.

P
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Compromisso com a categoria

sindical. “O sindicato atuou e registrou sua atuaEsta breve retrospectiva mostra algumas das ção nas revisões de NBRs prevencionistas, como
iniciativas do SINTESP. Rene Alves Cavalcanti, as que refletem nas ITs do Corpo de Bombeiros
atual diretor de Comunicação do Primeiro Passo de São Paulo”, recordou.
destaca que o sindicato, através do jornal, por
exemplo, repercutiu ao longo dessas edições e “Sempre buscamos atualizar os TSTs sobre as
esclareceu os TSTs sobre a revisão das NRs: 1, 4, Convenções e Acordos Coletivos,
5, 6. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e por meio dos quais, anualmente,
a criação das NRs: 29, 32, 33, 35.
conquistamos reajustes e aumentos no piso salarial dos TSTs de São
Também repercutiu muito sobre o NTEP (Nexo Paulo”, ressalta.
Técnico Epidemiológico Previdenciário) e sobre o
FAP (Fator Acidentário de Prevenção) e vem re- Rene informa que o PP sempre
percutindo sobre o e-Social. “Tudo reconhecendo fez esforço para levar aos TSTs de
a fundamental importância da participação do todo o Estado informações sobre
TST nas questões previdenciárias, que uma vez a atuação das 10 regionais do
contribuindo com a prevenção, a empresa terá SINTESP, incluindo a realização de
redução nas suas despesas!”, diz Rene.
cursos e eventos.
Em quase todos os Primeiro Passos, Rene esclarece que o SINTESP tratou sobre sua incansável
batalha para criar o Conselho profissional dos
TSTs. Também abordou a luta pela defesa para
que a FENATEST atuasse em prol dos interesses
dos TSTs do país, incluindo os de São Paulo.
Além disso, o PP divulgou parcerias do SINTESP
com Sindicatos preponderantes para que estes
valorizassem devidamente a SST na sua atuação

páginas e anúncios. “Esse modelo de jornal foi
até o ano de 1997, quando foi desenvolvido o
projeto para lançamento de um novo veículo impresso de comunicação, em formato de revista,
com quatro cores e mais páginas e anunciantes,
sendo escolhido o nome de Primeiro Passo. Foi
lançado o seu primeiro número
em Agosto de 1997, durante uma
feira de segurança e proteção”,
contou Heitor Domingues de Oliveira, diretor do jornal no período
de 1992 a 2009.

Segundo Heitor, esse veículo de
comunicação impresso era o único
elo entre a Entidade e suas atividades com os Técnicos de Segurança
do Trabalho, estudantes, sindicalistas, fabricantes, empresários,
Valdizar Albuquerque,
políticos e outros profissionais
Para finalizar esta retrospectiva, editor do Primeiro Passo
do setor, devido ainda não existir
Rene observa que o Prêmio Mar- entre 2009 e 2016,
ca Brasil, no qual o SINTESP foi atuou para torná-lo mais site, emails e redes sociais. “Com
moderno e atrativo ao
contemplado em muitas edições, público leitor
o crescimento do SINTESP nos
foi sempre destaque no Primeiro
últimos anos, tendo a frente o
Passo. “Justamente para demonstrar que o SIN- presidente Valdete Lopes Ferreira e os mesmos
TESP, enquanto representação dos Técnicos em diretores de Comunicação, surgiu a ideia e o deSegurança no Trabalho, quando consegue desta- safio de melhorar o visual do Jornal, com mais
que, por consequência, destaca a profissão que espaço para diversas matérias e informações, aurepresenta, trazendo a categoria de certa forma mentando também a sua tiragem e número de
para os holofotes do meio e de par- anunciantes”, comenta. Heitor informa que aA
te da sociedade para que tenha um aceitação foi muito boa por todos que recebiam
pouco de conhecimento e reconhe- o Primeiro Passo, inclusive, o aumento do intecimento de sua existência, atuação resse por anúncios por parte dos fabricantes e
e importância”, conclui.
prestadores de serviços.
A palavra dos diretores
de Comunicação

O Primeiro Passo registrou vários momentos marcantes na
história do SINTESP, como o reconhecimento pelo Prêmio
Marca Brasil e o encontro de três gerações de presidentes
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Durante a gestão de Heitor o sindicato passou
por alguns fatos marcantes e que mereceram
Ao longo de suas 300 edições, o destaques no jornal. “Foram muitos fatos, mas
Jornal Primeiro Passo contou com podemos destacar a profissionalização do Pritrês diretores de Comunicação, meiro Passo, a partir do ano de 2003, na gestão
os quais, cada qual ao seu tempo, do Presidente Armando Henrique, na contratação
vivenciaram muitos desafios e pre- de jornalista para entrevistas, matérias e revisão;
senciaram conquistas importantes a criação da Secretaria de Parcerias e Contratos
para a consolidação da missão do para veiculação dos anúncios; o aumento de páginas que chegou ao número de 24, e o aumenSINTESP.
to da divulgação do mesmo em todo o Brasil”,
A primeira Secretaria de Comunica- enumerou.
ção do SINTESP foi criada no ano
de 1992, na gestão do Presidente Entre os diferenciais que o Primeiro Passo deJosé Ferreira do Nascimento. Os monstrou durante essa época, Heitor apontou
diretores Heitor Domingues de Oli- que o Primeiro Passo impresso foi o principal
veira e Adonai Gomes Ribeiro foram veículo de comunicação da Entidade, e mesmo
escolhidos para coordenarem essa depois da implantação do Site e outros meios de
Secretaria, que iniciou com o Bole- comunicação. “Ele agora é divulgado também
tim do SINTESP e depois o Jornal do eletronicamente e disponibilizado no site, a partir
SINTESP, com duas cores e poucas do ano de 2004”, lembrou.
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Entre as contribuições do Primeiro Passo para o
TST e toda a área prevencionista, Heitor informa
que passados 20 anos da existência do Jornal
Primeiro Passo, ele ficou sendo a marca registrada da Entidade, e fez com que o SINTESP ficasse
com mais credibilidade ao longo dos anos, não
só perante os profissionais de sesegurança e saúde no trabalhado, mas em todos os segmentos e
reconhecido como o maior sindicato prevencionista da América Latina”, avalia

editorial, as matérias especiais e o espaço das
regionais, sendo que este último ele lembra que
faltava material para publicar e passado algum
tempo, com a interpelação mais direta junto
aos vice-presidentes para contribuírem com as
matérias, uma vez que se tratava de um espaço
especial para divulgarem seus trabalho, era difícil
escolher qual não entraria já que o espaço dedicado era limitado.

Nesta 300ª edição do PP Heitor destaca de mais importante sobre a evolução
do Primeiro Passo, que na Gestão do
presidente Marcos Antonio A. Ribeiro, a
continuidade do Jornal e sua valorização
pelos diretores Valdizar Albuquerque e
Rene Alves Cavalcanti, sempre buscando
melhorar o visual e a qualidade do Jornal.
Também a possibilidade da distribuição
eletrônica do mesmo, através de email,
site e rede social.

Entre os diferenciais que o Primeiro Passo
demonstra desde quando Rene assumiu
a Diretoria de Comunicação, ele aponta
a adoção do monocromatismo em cada
ano, em que escolhemos uma cor para o
ano e variamos o tom, alterando apenas
no mês de abril, que em luto às vitimas de
acidentes no trabalho usamos a cor preta.
“Também, criamos espaço para a edição
diversidade, padronizamos o tamanho em
quantidade de páginas e em centímetros
das folhas”, salienta.

Atender as expectativas

O diretor de Comunicação, Valdizar Albuquerque, assumiu a pasta no período
de 2009 a fevereiro de 2016. Para ele, o
maior desafio foi corresponder as expectativas esperada em melhorar um dos
principais instrumentos de comunicação
do SINTESP. “Lembro que o 1º Passo era
assunto na maioria das reuniões, desde
ao que se relacionava aos conteúdos
quanto a escolha deles e que com muita responsabilidade vinham sendo tratados”, destacou.
Na gestão de Valdizar o Jornal Primeiro Passo foi
reelaborado com o objetivo de torná-lo mais moderno e atrativo ao leitor, associado, diretoria e
às empresas. “Buscamos torná-lo mais dinâmico
e padronizado, criando uma cultura editorial que
despertasse interesse no material. Lembro que a
primeira edição já remodelado, pedi para que a
gráfica entregasse no dia da reunião estadual da
diretoria e algumas horas antes e fiquei muito
feliz ao ver as expressões deles ao pegarem na
mão a edição. Deste dia em diante passamos há
ter uma nova relação de todos com o Primeiro
Passo, principalmente com as Regionais e as Matérias técnicas”, recorda.
Entre os diferenciais que o Primeiro Passo demonstrou no período em que Albuquerque foi
responsável pela Diretoria de Comunicação, ele
destaca a padronização das cores, formato, o
S

tre os desafios encontrados, ele elenca em primeiro lugar compreender a dinâmica da área de
comunicação, como prazos, conteúdos, fontes,
mas, acima de tudo, garantir uma revisão que
não permitisse a publicação de erros. “A reelaboração do Jornal Primeiro Passo no início da minha gestão visou tornar esse periódico atraente,
interessante, sobretudo para que possibilitasse
ao SINTESP dar satisfação do que faz aos seus
representados e a satisfação foi a boa
aceitação manifestada por parte dos leitores”, destaca Rene.

Nesta 300ª edição, Valdizar considera que mais
importante sobre a evolução do Primeiro Passo
é o quanto ele passou a ser importante como
registro das ações, lutas e sonhos de uma categoria e seu representante.
E diante do novo cenário político e trabalhista
brasileiro, levando em conta no que o Jornal
Primeiro Passo pode somar para a categoria dos
TSTs, Valdizar destaca que ainda é um dos principais instrumentos de informação para os Técnicos de Segurança do Trabalho. “Traz informação
de qualidade com a visão que o profissional precisa ter, salvo e imune às matérias tendenciosas
de outros veículos para profissões que querem
o mesmo mercado de trabalho que nos pertencem”, observa.
Dar satisfação do que faz

Em março de 2016, a diretoria de Comunicação
foi assumida por Rene Alves Cavalcanti, que enI
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Nesta 300ª edição, Rene destaca que a
evolução mais relevante do Primeiro Passo consiste na preocupação em mostrar
aos representados do SINTESP o que a
entidade faz por ele e apresentar matérias
de seu real interesse e utilidade. “Outro
ponto importante foi a nossa definitiva
adesão a conservação do meio ambiente, a tecnologia e maior alcance dos TSTs,
com o fim da versão impressa e adoção definitiva
da versão eletrônica enviada à todos os cadastrados no SINTESP, além dos associados”, ressalta.
Diante do novo cenário político e trabalhista brasileiro, Rene avalia que estando na Era da informação, esse periódico se esforça mensalmente
para ser uma fonte onde o TST pode se informar
e atualizar-se, além de servir de instrumento para
reflexão sobre nossa área e atuação.
“Embora todo o esforço da diretoria de comunicação do SINTESP, nosso conteúdo é aproveitado
por poucos dos quais para quem é disponibilizado. E não que não seja interessante, pois muitos
não chegam nem a abrir para ter ideia do seu
conteúdo, muito menos temos retorno, crítica,
para podermos ter a oportunidade de melhorar,
mas nos manteremos fortes no esforço de mostrar o que o SINTESP - como representação - faz
aos TSTs - seus representados”, conclui Rene.
P
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Como fazer as 20 horas de treinamento da CIPA?

Q

uem trabalha com segurança do trabalho
volta e meia tem que
se deparar com uma série de
novas normas a respeito da
realização de suas atividades
dentro de sua área de trabalho.

E uma dessas atividades imprescindíveis são os
treinamentos.
O motivo é simples: uma área tão prática como
a segurança de trabalho necessita de aplicações
concretas dos conhecimentos.
Entre muitos outros aspectos importantes que
um profissional de segurança do trabalho deve
realizar, um dos mais relevantes e úteis é o treinamento da CIPA.
No entanto, uma pergunta muito comum que as
pessoas se fazem é sobre como fazer as 20 horas de treinamento da CIPA. Essa é uma dúvida
que consome muita gente.
Eles se perguntam o que fazem, como fazer, sobre o que falar, o que deve ser abordados, etc.
O segredo para saber como fazer as 20 horas
de treinamento da CIPA é investir pesado em
planejamento e se valer de uma generosa dose
de organização.

namento previsto na Norma Regulamentadora
NR-05.

Após essa identificação dos riscos
e perigos contidos nas atividades
e ambientes de trabalho, a CIPA
fica responsável por elaborar os
mapas de riscos, sempre contando com o maior contingente de
trabalhadores possível, em conjunto com o SESMT.

Herbert Bento:
Engenheiro Químico e
Mestre em Administração
de Empresas, ambos pela
Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ). A
Segurança do Trabalho
entrou na minha vida em
2008 quando coloquei
no ar o DDS Online. Em
2014 fundei a Escola
da Prevenção, para criar
soluções para facilitar
a vida de quem precisa
atuar em Segurança do
Trabalho.

É fundamental que o empregador promova a conscientização
e sensibilização dos empregados
sobre a importância e utilidade
da CIPA, para que eles colaborem e participem ativamente
dela.
Quanto mais trabalhadores participarem da CIPA, mais e melhor
ela funcionará.

A CIPA contribui para que todos dentro da empresa tenham um ambiente de trabalho mais
seguro e adequado.
O resultado disso para a empresa se reflete em
uma maior produtividade, redução dos custos, a
motivação dos funcionários e a diminuição do
índice de acidentes e doenças ocupacionais.

O que é a CIPA?

Conforme dissemos anteriormente, a questão
da segurança do trabalho implica em um considerável contingente de conhecimentos, teorias,
normas, mas também de práticas, aplicações e
treinamentos.

A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes. O principal objetivo da CIPA é efetuar
a prevenção de toda sorte de acidentes e também de doenças oriundas do trabalho.
A CIPA é um grupo de pessoas composto por
representes do empregador e dos empregados,
tudo isso em conformidade com o dimensio10

S

Aliás, promover o treinamento
dos integrantes da CIPA é exigido
por lei, ou mais especificamente,
obrigatório segundo a norma regulamentadora nº5 do Ministério
do Trabalho e Emprego.

Um dos principais papéis atribuídos à CIPA é a identificação dos
riscos presentes e envolvidos dentro dos processos de trabalho.

Para ajudar você a montar o conteúdo das 20
horas de treinamento da CIPA, fiz esse artigo,
com um passo a passo completo, amplo e detalhado sobre tudo o que pode ser feito e abordado nesse treinamento.
Antes de saber como realizar as 20 horas de
treinamento da CIPA, nada mais justo do que
compreender melhor o que é de fato a CIPA e
como ela funciona.

das pessoas que compõem a CIPA, certo?

O que é o treinamento da CIPA?

A partir do momento em que uma organização
forma sua CIPA, ela precisa treinar seus membros.

Essa norma determina que as
empresas são obrigadas a efetuar
o treinamento de todos os membros da CIPA, tanto os titulares,
quanto os suplentes, antes mesmo que a posse se realize ou
ainda no caso de um primeiro
mandato.
Esse treinamento deve ser feito
em um prazo máximo de 30
dias a contar da data da posse.
Qual deve ser o conteúdo programático a ser abordado nas
20 horas de treinamento da
CIPA?

De acordo com o item 5.33 da
norma regulamentadora nº 05, o treinamento
para a CIPA deverá abordar, no mínimo, os seguintes itens:
a) Estudo do ambiente, das condições de trabalho, bem como dos riscos originados do processo produtivo;
b) Metodologia de investigação e análise de acidentes e doenças do trabalho;
c) Noções sobre acidentes e doenças do trabalho decorrentes de exposição aos riscos existentes na empresa;
d) Noções sobre a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – AIDS, e medidas de prevenção;
e) Noções sobre as legislações trabalhista e
previdenciária relativas à segurança e saúde no
trabalho;

Se há a formação de uma comissão especial,
que vai concentrar em suas mãos a responsabili- f) Princípios gerais de higiene do trabalho e de
dade pela promoção da prevenção de acidentes, medidas de controle dos riscos;
é vital que haja a devida e correta preparação
I
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g) Organização da CIPA e outros assuntos necessários ao exercício das atribuições da Comissão.
Há diversos outros itens que podem ser abordados nas 20 horas de treinamento da CIPA.

sendo bom para eles e detalhes que podem não
estar visíveis.

sar de óbvio: acidentes, inclusive no trabalho,
acontecem.

Dica de ouro: é interessante que você não somente descreva e analise todos os pontos, mas
que use de exemplos reais e verdadeiros.

Não deveria e nem é bom, é claro, mas eles
acontecem. E isso não quer dizer que você,
profissional de segurança do trabalho e nem
as equipes e comissões ligadas à segurança do
trabalho não estejam cumprindo com maestria
seu papel.

Mas, esses pontos citados no item 5.33 da nor- Tire uma boa quantidade de fotos, para que dema regulamentadora nº5 são os itens cruciais, pois você possa montar uma apresentação na
imprescindíveis.
forma de slides e assim facilitar e ilustrar bem as
explicações no momento do treinamento.
De acordo com aquilo que é estabelecido pela
norma regulamentadora nº05, o treinamento da Mostrar exemplos dos riscos e perigos e dos
CIPA deverá ter, obrigatoriamente, uma carga pontos sensíveis para a CIPA, ou seja, mostrar
horária de 20 horas no total, devendo essas 20 o aspecto prático da segurança do trabalho faz
horas serem distribuídas em no máximo 8 horas com que os trabalhadores tenham uma consciência mais plena e consigam fazer um trabalho
por dia.
melhor.
Além disso, esse treinamento deve ser realizado
no decorrer de um dia de expediente normal da Metodologia de investigação e
análise de acidentes e doenças do
empresa.
trabalho

Passo a passo de como fazer as 20
horas de treinamento da CIPA

Para que você possa descobrir como fazer as 20
horas de treinamento da CIPA, a melhor decisão
é seguir o mais fielmente possível tudo aquilo
que está prescrito no item 5.33 da norma regulamentadora nº05.
Vou analisar os principais pontos do conteúdo
programático do treinamento da CIPA e a partir
disso guiar você a respeito do que fazer.
Estudo do ambiente, das condições
de trabalho, bem como dos riscos
originados do processo produtivo

Esse ponto do conteúdo programático diz respeito ao minucioso estudo e análise do local de
trabalho.
Nessa etapa, você deve visitar de maneira bastante detalhista cada pedacinho do local de
trabalho, desde a estrutura do local, passando
pelos equipamentos, ferramentas, máquinas até
os processos envolvidos no desenvolvimento
das atividades.
Aqui você deve buscar colocar nas suas anotações todos os riscos e perigos que você for capaz
de encontrar nesse ambiente.
Quanto maior for a ajuda dos colaboradores dos
setores correspondentes, melhor, pois eles vivem
o dia a dia dentro daquele local e devem saber com uma maior precisão o que está ou não
S

Uma das obrigações da CIPA é contribuir para
as auditorias e investigações a respeito de acidentes no local de trabalho.
Se não houver nenhum profissional pertencente ao SESMT dentro da organização, é a CIPA
então que deve fazer a investigação desses acidentes.

Entretanto, é praticamente impossível evitar todos os acidentes, sempre, infalivelmente, mesmo
aqueles que acontecem por conta dos erros dos
colaboradores.
É claro que fazendo as coisas corretamente obedecendo os critérios de segurança as chances
diminuem, mas não as elimina totalmente.
O que a lei fala sobre a
investigação de acidentes no
trabalho?

De acordo com as normas regulamentadoras
da segurança do trabalho, é dever do SESMT
localizado na empresa efetuar a investigação de
acidentes no trabalho.
Em caso de não haver um SESMT na empresa
em questão, essa investigação fica a cargo da
CIPA.

Um dos papéis cruciais da CIPA,
que inclusive constam no seu
próprio nome, não é a prevenção de
acidentes?

O processo de investigação de acidentes de trabalho deve ocorrer obedecendo-se alguns critérios básicos:

Pois bem, é justamente para isso que ela deve
colaborar de todas as formas possíveis e necessárias para que isso ocorra.

– Saber o que aconteceu na hora em que ocorreu o acidente;

É por isso que é tão importante aprender como
fazer as 20 horas de treinamento da CIPA.
Quando você estiver efetuando o treinamento
da CIPA, uma das coisas que você pode fazer é
mostrar como eles podem utilizar o formulário
de investigação de acidentes e obviamente explicar a eles como eles devem fazer uma investigação de acidentes, detalhe por detalhe.
A investigação de acidentes de trabalho é essencial para que se descubra quais foram as causas
desses acidentes e o que é possível fazer para
evitar o máximo possível que esses acidentes
ocorram.
Um ponto importante deve ser ressaltado, apeI
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– Descobrir o que pode ter dado errado, qual foi
o problema;
– Buscar quais foram os fatores que ocasionaram esses acidentes;
– Determinar os perigos e riscos que existem
naquele local/processo;
– Evitar ao máximo que ocorram esses acidentes, devendo-se então investir intensamente na
prevenção dos mesmos, por todos os meios possíveis.

Veja no próximo jornal
a parte 2 deste artigo.
P
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O que fazemos

P

or conta da nossa
cultura e, como consequência de muitas
coisas, somos ainda um povo
que interpreta a vida e especialmente a profissão de
uma forma bastante restrita.
Para muita gente a profissão é apenas um meio para
o sustento - isso está muito
associado ainda ao conceito
de mão de obra - mas devemos caminhar na
direção da profissão também como possibilidade de realização e contribuição para a sociedade. Precisamos aprender e incorporar a nossa
forma de ver que é o conjunto das ações que
fazem um todo melhor e no nosso caso - muito
especialmente - temos muito a oferecer à sociedade já que dentro das organizações somos
quase sempre os únicos a ter uma visão mais
elaborada quanto a prevenção.
Se nossas atividades já são difíceis em tempos
normais sabemos o quanto elas tornam ainda mais complicadas durante as crises. Mas é
exatamente nesses momentos que podemos
crescer como pessoas e profissionais. Tive um
chefe que dizia que se fosse fácil qualquer um

isso, tudo vai depender das muitas variáveis e
situações que podemos encontrar nas organizações. Vai depender também do espaço existente
para dialogo com as demais
áreas e especialmente as cheFazer a prevenção com recursos e
fias ou lideranças. No entanto,
facilidades é o quadro mais desenão vai depender de nada mais
jado e esperado por todos. Nesdo que da vontade e capacidade
ses momentos e horas muita gendo profissional que, por exemplo,
te sabe trabalhar. Prevenir com
intensificar a qualidade ou quantidade de orientações diárias
pouco, exige mais do profissional,
ou mesmo dos programas de
primeiro exige a consciência de
diálogo de segurança ou mesque a necessidade segue exisCosmo Palasio: TST,
tindo e não pode esperar pelo
mo, talvez, trabalhar isso com
diretor do SINTESP
amanhã e, ao mesmo tempo,
outros critérios colocando mais
e responsável pela
que não podemos - como muifoco nas atividades de risco.
pasta de Ética,
Cidadania e Trabalho
tos fazem - em nome de qualPode-se também intensificar e
quer coisa que seja - encostar
melhorar os programas de inso corpo e dizer que em razão dos problemas peções tanto pela própria ação como pela monada pode ser feito. Em momentos como esses tivação dos demais envolvidos como pode ser
é que devemos ir além e buscar formas de fa- feito com os membros da CIPA. O importante é
zer e isso não quer dizer gerar conflitos ou cau- fazer mais, usar o conhecimento para preservar
sar situações problemáticas - muita gente acha vidas, a criatividade para fazer com menos.
que o confronto demonstra intenções, quando,
na verdade, são as ações que devem fazer isso. Não deixe que qualquer situação mude a consciência que devemos ter sobre a importância
Não existe uma fórmula única para se fazer daquilo que fazemos. A vida agradece.
fazia e isso de certa forma me chamou a atenção para as possibilidades que
temos de ir além. Há também um
ditado antigo o qual diz que mar
calmo não faz marinheiro bom.

SINTESP participa de Audiência Pública na Alesp

O

mês de abril é dedicado a várias campanhas de prevenção contra os acidentes,
doenças e mortes nos ambientes de trabalho em face ao Dia 28 de Abril – Dia Mundial
em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças
do Trabalho; ao projeto Abril Verde e a CANPAT –
Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes
no Trabalho. Essas ações visam a conscientização
em prol da segurança e saúde dos trabalhadores
e trabalhadoras em nível nacional.

em prol do Abril Verde. Mais uma vez, o SINTESP cumprindo sua missão de mobilizar e fortalecer o papel da categoria dos Técnicos de
Segurança do Trabalho, marcou presença nesta audiência pública reforçando o manifesto
sobre os altos índices de acidentes e doenças
no trabalho.
“Nosso objetivo foi mostrar a força da categoria e fazer valer a dedicação que os Técnicos

de Segurança do Trabalho exercem em seu dia
a dia nas empresas atuando para consolidar a
qualidade de vida, o respeito ao trabalhador
e os benefícios que a prevenção proporciona para toda a sociedade”, declarou Marcos
A. Ribeiro, o Marquinhos, presidente do SINTESP,
que estava acompanhado do vice-presidente,
Fernando Vicente, e os diretores Armando Henrique, Sebastião Ferreira, Luiz de Brito Porfírio,
Carlos Balado e Jorge Gomes da Silva.

Aproveitando a oportunidade, em razão do
Estado de São Paulo apresentar os maiores índices de acidentes e mortes nos ambientes de
trabalho, a Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo, sob a direção do deputado estadual Antonio Sousa Ramalho, o Ramalho da
Construção, realizou uma Audiência Pública,
no dia 27 de abril, no auditório Teotônio Vilela,
para apresentar o Projeto de Lei 1015\2017,
12
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ASSÉDIO SEXUAL NO AMBIENTE DE TRABALHO

Fonte: Cartilha Assédio Sexual no Trabalho (http://portal.mpt.mp.br)

A

ssédio sexual no ambiente de trabalho é a
conduta de natureza
sexual, manifestada fisicamente, por palavras, gestos
ou outros meios, propostas ou
impostas a pessoas contra sua
vontade, causando-lhe constrangimento e violando a sua
liberdade sexual.

pertinência, hostilidade praticada individualmente
ou em grupo, manifestando relações de poder ou
de força não necessariamente de hierarquia. Por
vezes confundido com assédio moral.
Enquanto no assédio sexual por chantagem o
objetivo do assediador é obter um favorecimento sexual, no assédio sexual por intimidação a
finalidade do agressor ou agressores é tornar o
ambiente de trabalho hostil para um (uma) ou
para um grupo, apesar de poder
também objetivar uma vantagem sexual.

O assédio sexual no trabalho pode ser praticado
com ou sem superioridade hierárquica, ou seja, é
possível entre colegas ou até mesmo pelo subordinado em face da chefia. Portanto, apenas para
o crime de assédio (no assédio por chantagem)
é exigida a hierarquia entre assediador e vítima.
A prática pode ser individual ou coletiva, da mesma forma a vítima pode ser uma ou muitas.

O assédio sexual no trabalho
O assédio sexual viola a dignidapode, ainda, ser praticado por
de da pessoa humana e os direiterceiros não vinculados à relatos fundamentais da vítima, tais
ção de emprego, como é o caso
como a liberdade, a intimidade, Assédio sexual por chantagem é
do cliente do estabelecimento ou
a vida privada, a honra, a igual- crime?
prestadores de serviço.
dade de tratamento, o valor social do trabalho e o
Para caracterizar
direito ao meio ambiente de trabalho sadio e seguro. Desde 2001, o art. 216-A do Cóo assédio sexual é
digo Penal prevê:
necessário contato
De cunho opressivo e discriminatório constitui viofísico?
lação a Direitos Humanos.
“Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favoNão. Variadas condutas podem
Foram as feministas americanas da Universidade recimento sexual, prevalecendoconfigurar assédio, mesmo sem
Mirdes de Oliveira,
de Cornell que, nos anos 70, designaram pela pri- -se o agente da sua condição se
contato físico. Essa prática pode
Técnica em Segurança
no Trabalho; diretora
meira vez sob o nome de “assédio sexual” (sexual superior hierárquico ou ascenser explícita ou sutil, com contato
do SINTESP, responsável
harassment) esse gênero de condutas masculinas. dência inerentes ao exercício, emfísico ou verbal, como expressões
pela pasta da
[...]. No campo jurídico, Catharine Mackinnon prego, cargo ou função”.
faladas ou escritas, ou meios
Diversidade
– 1979 -, nos Estados Unidos, foi a primeira a
como gestos, imagens enviadas
introduzir o conceito de assédio sexual na dou- A pena prevista é de detenção, de 1 (um) a 2 por e-mails, comentários em redes sociais, vídeos,
trina legal e a apresentá-lo como uma forma de (dois) anos.
presentes, entre outros.
discriminação sexual. [...] foi em meados dos
Exige-se que o assédio seja
anos 80 que se reconheceu verdadeiramente a Que elementos podem configurar o
praticado no local de trabalho?
importância do problema, sobretudo no ambiente assédio sexual?
de trabalho. (ALEMANY in Dicionário Crítico do a) A presença do sujeito ativo do assédio - o as- Não, mas é necessário que o assédio sexual ocorsediador ou assediadores - e do sujeito passivo - o ra por conta do trabalho, ainda que fora do estaFeminismo, 2009, pp. 26-27).
belecimento. É possível que ocorra nos intervalos,
assediado, a vítima;
locais de repouso e alimentação, antes do início
Quais os tipos de assédio sexual no
do turno ou após o término, durante caronas ou
b)
O
comportamento
do
agente
que
visa
a
vantrabalho?
Distinguem-se, em doutrina, dois tipos de assé- tagem sexual ou desestabilizar o ambiente de tra- transporte entre trabalho e residência, desde que
dio sexual: assédio por chantagem e assédio por balho para outro trabalhador ou grupo;
ocorram por conta do trabalho prestado.
intimidação.
c) A ausência do consentimento livre de vícios e Além disso, há relações de trabalho que não reAssédio sexual por chantagem ou quid pro quo é consciente da vítima.
querem a presença física do empregado na estrutura da empresa, como as atividades externas e o
o que ocorre quando há a exigência de uma conduta sexual, em troca de benefícios ou para evitar Quem são os sujeitos do assédio
teletrabalho.
sexual no trabalho?
prejuízos na relação de trabalho.
Na grande maioria dos casos noticiados o agres- Exemplos: quando é oferecida uma carona por
Assédio sexual por intimidação ou ambiental é o sor é homem e são vítimas, predominantemente, um colega após o expediente, na qual o asseque ocorre quando há provocações sexuais ino- as mulheres, embora possa ser o contrário, mas diador acaba intimidando a vítima com ameaças
portunas no ambiente de trabalho, com o efeito em proporção consideravelmente menor.
de prejuízos no trabalho; nos dias de repouso, o
de prejudicar a atuação de uma pessoa ou de
assediador mantém o contato com a vítima, por
criar uma situação ofensiva, de intimidação ou É possível também a prática do assédio sexual en- meio de redes sociais, causando constrangimento
humilhação. Caracteriza-se pela insistência, im- tre pessoas do mesmo sexo ou gênero.
e intimidação no retorno ao trabalho.
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O que a vítima pode fazer?

É necessário empoderar-se e não ceder ao assédio
sexual!
Algumas atitudes são importantes para fazer cessar o assédio e evitar que ele se propague e se
agrave no ambiente de trabalho:
• Dizer, claramente, não ao assediador;
• Evitar permanecer sozinha (o) no mesmo local
que o (a) assediador (a);
• Anotar, com detalhes, todas as abordagens de
caráter sexual sofridas: dia, mês, ano, hora, local
ou setor, nome do (a) agressor (a), colegas que
testemunharam os fatos, conteúdo das conversas e o que mais achar necessário;
• Dar visibilidade, procurando a ajuda dos colegas, principalmente daqueles que testemunharam o fato ou que são ou foram vítimas;
• Reunir provas, como bilhetes, e-mails, mensagens em redes sociais, presentes.
• Livrar-se do sentimento de culpa, uma vez que
a irregularidade da conduta não depende do
comportamento da vítima, mas sim do agressor;
• Denunciar aos órgãos de proteção e defesa dos
direitos das mulheres ou dos trabalhadores, inclusive o sindicato profissional;

• Comunicar aos superiores hierárquicos, bem
como informar por meio dos canais internos da
empresa, tais como ouvidoria, comitês de éticas
ou outros meios idôneos disponíveis;
• Buscar apoio junto a familiares, amigos e colegas;
• Relatar o fato perante a CIPA (Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes) e ao SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança
e em Medicina do Trabalho).
O que o empregador pode fazer
para prevenir o assédio sexual
dentro da empresa?

• Capacitar os integrantes do SESMT e dos recursos humanos, bem como aqueles que exercem
funções de liderança, chefia e gerência;
• Incluir regras de conduta a respeito do assédio
sexual nas normas internas da empresa, inclusive prevendo formas de apuração e punição;
• Negociar com os sindicatos da categoria cláusulas sociais em acordos coletivos de trabalho,
para prevenir o assédio sexual.
E se você tiver conhecimento de
assédio sexual no seu trabalho?

Proporcionar um meio ambiente de trabalho livre
de qualquer tipo de assédio é dever do empregador.
Portanto, para prevenir essa odiosa prática, é importante a adoção de algumas medidas, tais como:
• Criar canais de comunicação eficazes e com regras claras de funcionamento, apuração e sanção de atos de assédio, que garantam o sigilo
da identidade do denunciante;
• Incluir o tema do assédio sexual na semana interna de prevenção de acidentes de trabalho e
nas práticas da CIPA;
• Inserir o assunto em treinamentos, palestras e
cursos em geral, assim como conscientizar os
trabalhadores a respeito da igualdade entre
homens e mulheres;

Se você é testemunha de cena(s) de assédio sexual
no trabalho supere o seu medo, seja solidário, denuncie: você poderá ser “a próxima vítima”! Não
esqueça que o medo reforça o poder do agressor!
Você pode cooperar das seguintes formas:
• Oferecer apoio à vítima, inclusive na coleta das provas;
• Disponibilizar-se como testemunha;
• Procurar o sindicato e relatar o acontecido;
• Apresentar a situação a outros trabalhadores e
solicitar mobilização;
• Denunciar aos órgãos públicos competentes;
• Comunicar ao setor responsável ou ao superior
hierárquico do assediador.

A importância da diversidade no ambiente de trabalho
Fonte: Kenoby

A

diversidade no ambiente de trabalho significa o desenvolvimento,
por parte da organização, de uma
postura madura diante da pluralidade da
nossa sociedade. Isso significa acolher os
colaboradores nas suas diferenças e apoiar
a inclusão e a tolerância com as multiplicidades culturais.

A diversidade no ambiente de trabalho
é um fator que traz uma série de benefícios. Contribui para que a equipe alcance
resultados mais positivos. Isso acontece
porque o ambiente de trabalho é cooperativo, estimulante e acolhedor. Assim, os
colaboradores se sentem mais motivados
S

e engajados para realizarem suas atividades.
Com a melhor qualidade de vida da equipe,
todos trabalham melhor e com mais efetividade. Esses fatores contribuem para que os
resultados sejam melhores na corporação.
Com essas consequências benéficas, a equipe fica mais estimulada, gerando um ciclo
positivo no negócio.
Em organizações em que há uma cultura de
respeito à diversidade, os conflitos são bem
menos recorrentes. Como há uma política de
boa convivência entre as diferenças, os colegas
de trabalho podem ter mais facilidade para liI
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dar com divergências entre eles. A política de
respeito e tolerância estimula a capacidade de
escuta e de buscar acordos dos profissionais.
Uma corporação que valoriza a diversidade está
cumprindo com seu papel social. Isso contribui para
que a organização seja bem-vista. Afinal, é uma
postura de responsabilidade para com a sociedade.
Além disso, o aprendizado sobre a multiplicidade
que os colaboradores têm na companhia é difundido no meio social pelos próprios profissionais.
Quando vão para outros espaços, eles reproduzem os comportamentos de tolerância aprendidos no trabalho. Com isso, se tornam exemplos
para as outras pessoas.
P
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