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Como vão ficar os Técnicos de Segurança do
Trabalho perante a nova situação do SINTESP?

O

s novos rumos do sindicalismo
no Brasil trazem muitas interrogações e a necessidade urgente
de adoção de paradigmas mais
condizentes com a realidade
atual. Com a redução de mais de 90% na arrecadação anual, o SINTESP se vê num momento
de reflexão e comprometimento para a busca
de novas formas de trabalhar em prol da categoria. Entre as ações para manter-se em funcionamento está o de convencimento de que
o SINTESP faz e busca sempre o melhor para
os TSTs. O trabalho é árduo, exige foco e uma
aproximação maior com seus representados....
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Estamos vivenciando profundas mudanças na relação
capital/trabalho com tamanha velocidade que muitos
pontos estão passando despercebidos pela maioria
dos trabalhadores e nós, Técnicos de Segurança do Trabalho, como categoria diferenciada, estamos implícitos
nesse meio.
Insatisfação, descrédito, insegurança, notícias falsas
e desapontamentos tem tomado conta de tal forma
da nossa cabeça e coração, que muitos estão jogando a toalha, pagando para ver o que vai acontecer,
deixando-se dominar por um desalento que chega à
prostração.
No entanto precisamos lembrar da máxima que diz
que aquele que mais você alimenta será vencedor, enquanto o fraco é facilmente dominado...
Colocando os pingos nos ”is”:
Com o recente advento da reforma trabalhista, sacramentada agora com a decisão do STF de ser opcional
o pagamento da contribuição sindical, para muitos
foi a consagração de poder decidir se paga ou não a
contribuição para quem quer que seja, principalmente
sindicatos...
Falando diretamente com a nossa categoria, TST, que
importância tem em continuar mantendo suas contribuições para o SINTESP?
Primeiro ponto e o mais importante, sem recursos a
entidade deixa de existir, fecham-se as portas da sede
que hoje tem infraestrutura e localização de fácil acesso para atender a demanda dos associados, considerando que para manter as atividades em funcionamento é preciso ter dinheiro.
Segundo, acabando o SINTESP, deixam de ser celebradas as convenções com os diversos segmentos
patronais, nos quais são fixados os pisos de referência
para a categoria, deixando livre para o empregador
determinar o valor que mais lhe aprouver, com a única obrigação legal de respeitar o piso estabelecido na
negociação do sindicato preponderante – que é muito
inferior as que temos conquistado nas últimas décadas, - que tem sido poupança prévia garantida para

os profissionais que trabalham em empresas que não
pagam o piso mínimo estipulado (Convenção – Cláusula 7ª), desde que claro, reivindique junto a Justiça do
Trabalho posteriormente.
Ainda com relação às convenções, temos outro fator
de suma importância garantido para os TSTs, que diante de tantas alterações das legislações em vigor, além
de outras que estão sendo implementadas, a garantia
de participar por 10 dias na semana mais dois sábados
por ano em cursos para capacitação e atualização de
seus conhecimentos (Convenção – Cláusula 14ª).
Como participantes de uma categoria diferenciada,
fica impossível ter uma convenção que atenda à todos
os segmentos patronais negociados, motivo pelo qual
temos a cláusula 17ª que estende ao Técnico de Segurança do Trabalho as demais cláusulas e respectivos
benefícios constantes de eventuais normas coletivas
de trabalho existentes, e que estejam e venham a permanecer em vigor durante a Convenção.
Graças à intervenção de diretores do SINTESP, presentes durante o processo de discussão e revisão de várias
normas, foi possível incorporar a participação efetiva
dos profissionais, inclusive no treinamento dos trabalhadores, como CB-24 (curso de Brigada de Emergência), NR-33/35, etc.
A diretoria SINTESP é a voz na defesa dos direitos e
interesses da categoria em todos os eventos que participa, dirimindo dúvidas e mal-entendidos quanto à
sua atuação, exaltando o seu valor e a enorme contribuição na redução dos acidentes e doenças no meio
ambiente do trabalho, além de manter-se alerta contra
uma possível mexida na NR-4, concretizando grande
sonho de muitos empresários, que é acabar com o dimensionamento obrigatório do Sesmt.
Finalizando, vai o meu grito de alerta para toda categoria, para que reavalie seus conceitos, faça sua autocrítica sincera e se questione se diante de tudo isso, o
SINTESP ainda tem relevância na sua vida profissional.
Juntos sempre seremos mais fortes, mas tudo vai depender de quem você pretende realmente alimentar.
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Como vão ficar os Técnicos de Segurança do
Trabalho perante a nova situação do SINTESP?

N

ão é tão fácil
responder essa
pergunta, mas
é necessária, diante das
mudanças que o sindicalismo
brasileiro está sofrendo,
literalmente. Para o SINTESP é
um caminho sem volta. Ou a
categoria se une ou é o fim de
todo um trabalho construído
com respeito. As perdas para
os profissionais Técnicos de
Segurança do Trabalho serão
irreparáveis. A questão é saber:
o TST quer pagar para ver?

O

s novos rumos do sindicalismo no Brasil trazem muitas
interrogações e a necessidade
urgente de adoção de paradigmas mais condizentes com
a realidade atual. Com a queda de mais de
90% na arrecadação anual, o SINTESP se vê
num momento de reflexão e comprometimento para a busca de novas formas de trabalhar em prol da categoria. Entre as ações
para manter-se em funcionamento está o de
convencimento de que o SINTESP faz e busca
sempre o melhor para os TSTs. O trabalho é
árduo, exige foco e uma aproximação ainda
maior com seus representados. O risco de que
tudo o que foi conquistado ao longo de seus
30 anos de existência termine em curto prazo
é grande. Por isso e muitos outros motivos, o
esforço da diretoria é para fixar ainda mais
que o SINTESP é uma entidade imprescindível
para os seus profissionais e, sobretudo, para o
setor de Segurança e Saúde do Trabalho em
nível nacional.

para os TSTs está o estabelecimento de uma
sede central, aqui na capital, e as 10 regionais
em funcionamento nas principais cidades do
estado, com a oferta de cursos, eventos, e uma
convenção coletiva que garante um piso salarial, com os devidos reajustes anuais, mediante
índices da inflação e até de ganho real como
já aconteceu. Outra vantagem, segundo ele, é a
existência do Departamento Jurídico que dá suporte ao técnico de
segurança nas questões de processos civis, criminais, e outras situações em que ele precise, como
em questões de demandas contra
empresas em processos trabalhistas e outras pendências.

fez presente em acontecimentos importantes,
seja nas comissões tripartites, seja nas reuniões
regionais, nos eventos de sindicatos, nas centrais sindicais, etc. “Sempre buscamos ter uma
voz na defesa do técnico de segurança do trabalho. Quando não havia o devido reconhecimento nós fazíamos questão de colocar na pauta para mostrar o valor que nós TSTs temos na
intercessão junto aos trabalhadores, uma vez que os próprios
sindicatos das categorias de outros segmentos não entendiam o
nosso papel e criticavam achando
que o técnico não tinha um efeito
positivo na redução do acidente
do trabalho, na melhoria da saúde do trabalhador, entre outras
questões. Porém, sempre atuaEntre as grandes vantagens, Sebastião destaca a capacitação
mos para mostrar a importância
profissional permanente através
que representa a nossa profissão”,
considera. Além disso, Sede cursos fornecidos pelo sindicaSebastião: “A convenção
to, com muita qualidade técnica
bastião
afirma que os técnicos
coletiva é o pilar que
mantém
a
continuidade
e 50% de desconto para o astrabalham para o patrão, mas
do piso salarial e todas
sociado. “Também promovemos
com uma legislação pertinente
as vantagens atribuídas
encontros através dos sábados
para reduzir os riscos e, conseaos TSTs”
quentemente, até o custo Brasil
de capacitação para aqueles com
menores condições financeiras ou que não tem com menos acidentes do trabalho.
tempo para virem durante a semana. O objetivo
sempre foi de promover esses encontros para A forma como as coisas estão se encaminhanque o TST possa se atualizar com o que está do atualmente, Sebastião observa que estão
cerceando o trabalho do sindicato e, por conta
acontecendo na área”, conta.
disso, os reflexos é que daqui um tempo vão
Outro ponto importante na opinião de Sebas- deixar de existir vários trabalhos, entre eles os
tião está no fato de que o SINTESP sempre se das regionais, que são tão importantes quanto

Sebastião Ferreira, atual presidente do SINTESP,
reforça que entre os benefícios conquistados
4
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mentar com o patrão que aquilo está errado?
Pleitear o que ele precisa no momento, porque
o trabalho dele precisa de qualificação. Como
é que ele vai se preparar para enfrentar o empresário se não tem ninguém para cobrar?”,
indaga. “O sindicato é justamente para isso e é
uma existência legal, até internacional porque
a OIT também reconhece o papel do sindicato
na atuação em prol dos trabalhadores. Mas o
técnico não se deu conta disso, sem o sindicato
ele não tem respaldo para desenvolver a contento o seu trabalho por mais capacitado que
seja”, observa.
os da sede. Conforme ele, sem recursos para
manter a regional, o SINTESP não vai ter braço
suficiente para manter a ação da regional com
aquela proximidade necessária para dar suporte ao técnico em outras cidades. “A sede por
não ter recursos suficientes não terá como bancar nem os cursos subsidiados em 50% para o
associado, entre outros benefícios”, repara.
Sem sindicado, sem convenção
coletiva

Porém, um fator mais preocupante em meio
a tudo isso, é que não vamos mais ter a convenção coletiva. “A convenção tem um aspecto
que o técnico também ainda não percebeu:
que não é permanente, ou seja, a cada convenção nós mantemos a continuidade do piso,
por exemplo. A convenção coletiva é o pilar
que mantém todas as vantagens atribuídas à
esses profissionais independente do sindicato
preponderante”, comenta.
A reforma trabalhista trouxe mudanças e vários desafios, e, por isso, o presidente informa
que o SINTESP está antevendo riscos maiores,
por exemplo, do jeito que anda a sistemática do governo atual, onde o poder fala mais
que a própria relação de fatos, quem garante
que eles não querem mexer também na NR
4, para acabar com o dimensionamento de
SESMT das empresas? E quem defenderá sua
manutenção? “Então se não tiver alguém cobrando legalmente a aplicação dessa e outras
normas, sem a intermediação do representante sindical, vai ficar difícil para todos os
trabalhadores”, ressalta.
Em relação a própria reforma trabalhista,
Sebastião atenta que a mesma diz que não
precisa mais o sindicato intervir em qualquer
negociação, agora é o patrão com o empregado. “Que poder o empregado tem de arguS

os sindicatos dos empregadores”, informa.
Para Rene, uma questão fundamental é a do
piso. Na sua visão é o que mais atrai, nas últimas décadas, centenas de milhares de pessoas
para fazer o curso na área de TST, em especial
no caso de São Paulo. “Esse piso, que hoje é R$
3.306,00, só existe porque temos a convenção
coletiva, se o sindicato acabar não vai existir
esse acordo coletivo, logo, não vai prevalecer
a última convenção coletiva, e daqui um ano
acaba a validade da última negociação, então,
não vamos ter piso nenhum e o técnico vai
depender do piso da categoria preponderante.
Sem essa referência as empresas vão reduzir
bastante o salário dos técnicos”, pontua. Ele
faz mais uma ressalva: “o reajuste
quem negocia é o sindicato, sem
ele não haverá mais reajuste. A
negociação direta entre empregado e empregador não garante que
isso aconteça e que o empregador
será beneficiado”.

Em meio a esse cenário, o SINTESP adotou uma
nova rotina nos plantões, no qual as pessoas
que chegam com as cartas de
oposição, os diretores estão fazendo um trabalho diferenciado
de tentar convencê-los a continuarem sindicalizados. “Estamos
mostrando, entre outros pontos,
que se não tiver o sindicato não
tem convenção, se não tem convenção não tem piso salarial de
Ele também salienta que muitas coisas que o TST pode fazer
referência, sem isso a empresa
hoje, muitas prerrogativas que o
vai pagar o que quiser para ele.
técnico conquistou, como atuar
Estamos tentando fazer o TST
em normas e, por exemplo, dar
entender que não somos nós que
Rene: “A solução está na
o curso de oito horas da NR 35,
estamos forçando, isso vai aconEducação. O TST precisa
entender
a
importância
tecer, é real, as empresas já estão
formar Brigada de Incêndio, entre
do sindicato, para que
agindo assim. Sebastião afirma
outros, foi porque o SINTESP tem
ele serve e para o que
que toda a diretoria está consrepresentantes nessas instancias
trabalha”
ciente do que tem que ser feito.
defendendo a participação do téc“Quem mantém o sindicato ainda é o represen- nico. “Vejamos os casos da IT 17, do Corpo de
tado e é para eles que nós trabalhamos”, justifi- Bombeiros, que foi baseada no CB 24, onde nós
ca. Para ele, a crise traz também novas formas de temos representação. Também temos participaatuar, de ser mais criativo, de ajudar para o bem ção no grupo que criou a NR 35, ou na NR 18
de todos. “Não podemos ficar indiferentes. Va- com o PCMAT, na qual temos um representante
mos juntar forças e todos os aspectos políticos, permanente, como ficarão sem a existência do
econômicos, moral e social, para contribuir, cada SINTESP?”, argumenta. Rene alerta, inclusive,
vez mais em prol da nossa categoria”, ressalta. que já tivemos situações de os engenheiros
atuarem para que os TSTs não pudessem mais
Prejuízos na negociação direta
fazer o PPRA, transformando essa atividade
O diretor de Comunicação do SINTESP, Rene em prerrogativa só dos engenheiros, mas o
Cavalcanti, tem aproveitado os cursos dos quais SINTESP entrou na justiça e impediu que isso
participa na entidade para esclarecer os partici- acontecesse. “Pela intenção do CREA, só podepantes das perdas e dificuldades que a catego- ríamos atuar se nos registrássemos no conselho
ria está fadada a passar com o fim do sindicato. deles, mesmo com a categoria já tendo registro
“Sempre explico para os alunos sobre as conse- no Ministério do Trabalho. Mas, nós, TSTs, não
quências dos TSTs não contribuírem mais com aceitamos e o SINTESP entrou com a ação, para
a sindical, entre elas a de que o sindicato como que o técnico não tivesse que pagar uma anuiuma representação para defender os interesses dade sem necessidade nenhuma e continuasse
dos empregados não vai mais existir, então o desenvolvendo os PPRA. Saímos vencedores e
técnico não terá mais quem defenda os seus in- hoje o TST pode fazer o PPRA graças a essa ação
teresses trabalhistas perante o patrão e perante movida pelo sindicato”, lembra.
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Educação é o caminho

Para reverter a situação presente, Rene acredita
que a solução está na Educação. “O TST não entende a necessidade e a importância do sindicato
porque não sabe para que ele serve, então acredito que fazendo um papel educativo de mostrar
para que o sindicato trabalha e falar tudo isso
para eles, quem sabe eles fiquem mais espertos?
Muitos técnicos, que estão até mesmo participando de cursos no SINTESP, não sabem dessas
consequências. Eles não sabem que com a queda
de arrecadação de mais de 90% o sindicato vai
se tornar inviável em até um ano com o risco de
deixar de existir. Eles não tem noção, eles acham
que simplesmente param de pagar a contribuição
e não acontece nada, mas os reflexos são graves
e virão em pouco tempo. É essa situação do SINTESP, infelizmente. Temos uma sobrevida de, no
máximo, um ano e depois se os técnicos continuarem se recusando a recolher a contribuição sindical, acabarão com a sua representação”, realça.

Sobre a questão de que os TSTs não querem
contribuir com o SINTESP pode estar atrelado ao
fato de que se amparam no sindicato preponderante. Pode ser, no entendimento de Rene, uma
realidade, mas fazer parte do preponderante não
garante ao TST prerrogativas que só o SINTESP
pode conquistar, como não teremos ninguém
participando da elaboração e revisão das normas
e nunca teremos o piso que a categoria tem, em
nenhuma instância, nem em nível superior, por
exemplo. Entre outras perdas, Rene especifica
que os sindicatos preponderantes não oferecerão os cursos que o SINTESP tradicionalmente
realiza, alguns gratuitos; não vão dar assistência
jurídica especializada para o TST; não desenvolverão uma comunicação voltada exclusivamente
pra eles; não proporcionarão o atendimento que
o SINTESP dá com os plantões, onde são tiradas
as dúvidas e realizados esclarecimentos para dezenas de milhares de TSTs de São Paulo e do Brasil todo. “Além disso, não terão algo que muita
gente não dá importância, que está em todas as
nossas convenções que são os 12 dias (10 du6

S

rante a semana e dois sábados por ano) para se
capacitar sem ser descontado”, completa.

aspectos, principalmente o piso salarial. Nosso
objetivo era mostrar que não caiu do céu, mas
foi conquistado há mais de 20 anos por meio de
um trabalho sério e focado, e de lá pra cá temos
feito basicamente a reposição da
inflação do período e mesmo assim ainda é o maior piso salarial do
Brasil”, explica.

A ação de interpelação junto aos associados que
vem ao sindicato para oficializar a
carta de oposição para não pagar
a contribuição também foi comentada por Rene. “Estamos tentando reverter ou então fazê-los
assumir a responsabilidade quando no futuro ele não tiver mais o
SINTESP. Os deixamos cientes da
decisão que está tomando e das
consequências. Nesta conversa
mais direta, alguns reconhecem
a importância e a necessidade da
existência do SINTESP e realmen- Armando: “A inexistência
te vão continuar contribuindo, de representação ou
mas outros estão de olho na- sua fraqueza impede o
da categoria,
quele dinheiro da contribuição e fortalecimento
por isso o sindicalismo tem
se deslocaram até aqui porque é que ser inteligente”
uma prioridade no momento, não
estão pensando no futuro e o que
isso pode fazer falta lá na frente,
essa é uma das razões que torna
o cenário é preocupante”, diz.
Rene confirma que não sabe se os
diretores vão conseguir convencer o número necessário de TSTs
a tempo. “Para ajudar nesse start
estamos publicando essa matéria
e alguns vídeos, que eu, como o
diretor da área de comunicação,
desafiei a diretoria do SINTESP a
cada um fazer o seu com essas De Paula: “Teremos que
mensagens esclarecedoras para buscar uma forma de
para a
divulgar. O objetivo é disseminar o conscientização
efetiva fidelização dos
máximo possível pela rede de con- associados e não
tatos de TSTs que cada um tem e associados com o SINTESP”
multiplicar essa mensagem para
um número maior de profissionais”, informou.
Visão nacional

Em nível nacional, a situação é alarmante também, especialmente porque a maior parte dos
outros Estados não tem convenção coletiva e
nem o piso. E mesmo os que têm piso, o valor
é bem abaixo se comparado com São Paulo. Segundo Armando Henrique, diretor do SINTESP
e ex-presidente da FENATEST, um dos objetivos
em ter procurado ocupar a direção da federação
foi para ajustar esse quadro nos outros estados.
“Nossos esforços visavam promover em outros
estados as melhorias que conseguimos fazer
em São Paulo, que é um referencial em todos os
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Diante de tudo que está acontecendo, Armando considera a situação preocupante, mas avalia que
tem seu lado positivo. Para ele,
tinha que ser feita a reforma trabalhista, mas não tão traumática
como aconteceu, pois atingiram
os sindicatos ruins e, consequentemente, os bons, na mesma proporção. “Eu vejo isso como uma
ponte para a mudança positiva.
Muitos sindicatos não vão conseguir atravessar o rio, alguns já
estão morrendo. Quem conseguir
fazer essa travessia vai ter que
construir um novo modelo de relação sindical. E qualquer modelo
que sobreviva para mim só tem
uma justificativa: convencimento.
Se não convencer o usuário de
que isso é importante, podemos
admitir que não teremos mais sindicalismo no Brasil. O ´x´ da questão para quem sobreviver é inovar,
reinventar o sindicalismo, esses,
com certeza, terão um tratamento
diferenciado e vão prosseguir com
seus trabalhos”, pontua.
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Sindicalismo inteligente

Ele acredita que não acabará o sindicalismo no
Brasil, onde entre preponderantes e diferenciados (categoria na qual o SINTESP se enquadra),
existem em torno de 17 mil entidades, portanto,
com as mudanças atuais, se ficarem em torno
de cinco mil será muito. “A tendência é que acabem dois terços dos sindicatos no Brasil. Muitos
dos quais se limitam a viver da própria diretoria do sindicato só para ter acesso ao dinheiro
compulsório, o próprio sistema se encarregará
de eliminá-los”, diz.
Em relação aos sindicatos dos técnicos de segurança, Armando pondera que somente quatro
ou cinco estados têm condições de se manter,
provavelmente São Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, pois um sindicato para funcionar minimamente tem que ter
ao menos 500 sócios.
Em relação as perdas que esta nova realidade
traz para os TSTs, Armando, faz uso de uma tese
de pessoas notórias, reconhecidas mundialmente, de que não existe uma categoria forte com
representação fraca. A inexistência de representação ou sua fraqueza impede literalmente
o fortalecimento da categoria. “Mais cedo ou
mais tarde os TSTs vão perceber isso. No Estado
de São Paulo vamos ver isso acontecer a curto
prazo porque se o sindicato fechar as portas ou
não tiver a adesão da categoria para resgatar
a grande parte das vantagens conquistadas, a
primeira coisa que vão perder é o piso salarial e,
com isso, ficarão sem a referência para garantir
ou empurrar o teto de salário para cima na próxima negociação”, alerta.
Hoje temos 27 mil técnicos no Estado de São
Paulo, dos quais mais de 10 mil ganham acima
do piso e muitos deles não reconhecem que ganham esse piso porque o seu sindicato ajudou. E
aqueles que ganham menos do que o piso, pois
muitas empresas não obedecem a convenção,
acham que o sindicato não serve para nada. Armando comenta que eles esquecem
que isso faz parte de um processo
de construção. “O TST tem que
nos ajudar, denunciar essa situação e participar, acompanhar as
ações do sindicato para se sentir parte dele. Não tem outro
caminho. Eu mesmo sempre
fui sócio do sindicato, mesmo ganhando bem acima
do piso, porque tenho essa
S

consciência de que se as coisas mudarem de
uma hora para outra estarei sempre bem representado. Hoje sou aposentado e continuo
pagando minha anuidade, porque entendo que,
acima de tudo, é um papel de
cidadania. Se o TST acha que a
sua entidade não funciona, cabe
a ele também mudar isso, é mais
um motivo para ele entrar no sindicato, como dirigente ou como
sócio, e atuar para alterar uma situação que julga desfavorável”,
salienta.
Para Armando, daqui para frente o sindicalismo tem que ser
inteligente. “Quem for retrógrado, limitado ou pense que ficar
contra o patrão é a solução está
seguindo um modelo ultrapassado. Uma das razões que fez
o SINTESP avançar foi seguindo esse sindicalismo inteligente.
Nunca fizemos nenhum movimento de desqualificação patronal ou tratativa violenta junto ao
setor empresarial, portanto, nós
gozamos de um respeito muito
grande dos empresários em todo
o Estado. Construímos esse respaldo aos poucos e é uma linha
que daqui pra frente, mais do
que nunca, tem que ser seguida.
É uma quebra de paradigmas em
relação ao comportamento de
muitos sindicatos e um grande
diferencial que o SINTESP apresenta”, completa.

O diretor Wagner De Paula, analisa que sem a
contribuição sindical teremos que buscar alternativas para suprir essa perda, desde as visitas
nas escolas de formação, incluindo as EAD e
chegando até mesmo nas grandes
empresas e indústrias, onde, geralmente, os TSTs contribuem para o
sindicato preponderante, por estes
oferecerem benefícios de atendimentos médicos, odontológicos,
entre outros, sem custos para os
associados e dependentes.

Mirdes: “Devemos
buscar a realização de
ações pontuais, como
apresentar nossos
produtos de forma mais
moderna e atualizada”

Ele comenta que os efeitos para os
associados são negativos e ocorrerão só no começo. Isso se dará por
conta da diminuição na quantidade de atendimentos e até mesmo
na qualidade dos treinamentos,
pois todos os eventos demandam
despesas com instrutores, materiais didáticos, locação de campo
para exercícios práticos, coffee
break, entre outros.

Os caminhos para resolver essa
situação exigem muito trabalho
e será cansativo. “Teremos que
buscar uma forma de conscientização desses associados e não
associados para uma efetiva
fidelização com a entidade. As
pessoas quando contribuem
com alguma coisa querem ver o
retorno do dinheiro empregado
Tania: “Sem o sindicato
e os treinamentos e benefícios
para representar e
são retornos evidentes”, informa.
defender nossos direitos,
Segundo De Paula, um diferenhá grandes chances do
patronal se empenhar
cial que o SINTESP tem colocado
Ações pontuais
para extinguir a NR 4”
para os associados são os benefíOutros diretores também deram
cios estendidos aos dependentes,
sua contribuição em relação ao assunto des- coisa que em muitos sindicados não acontetacando a necessidade de ações pontuais de cem. “Nos que já oferecem, procuramos ofeagora em diante. A diretora Mirdes de Olivei- recer o mesmo benefício, com descontos mais
ra, responsável pela pasta da Diversidade, por significativos do que os sindicatos prepondeexemplo, vê a necessidade do SINTESP agir da rantes”, ressalta.
seguinte forma: fechar as regionais com menos
de 100 associados; a presidência reduzir e/ou Tania Angelina dos Santos, diretora responsácontrolar melhor seus gastos; unificar o pensa- vel pelo financeiro do SINTESP, salienta que
mento e a atitude de forma positiva; apresen- as atividades sindicais não têm fins lucrativos,
tar nossos produtos (cursos, eventos) de forma portanto, não contam com outra arrecadação
mais moderna e atualizada; reforçar nossa par- como custeio. “Como a entidade existe em
ticipação nas mídias, todas elas; ampliar a par- função do trabalhador, sobrevive da contriticipação social, com churrascos, bailes, jantares buição do mesmo, portanto sem essa condançantes, festas comemorativas, fidelizando e tribuição não haverá como manter as atividades em prol da manutenção do sindicato,
aproximando o associado.
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folha de pagamento de funcionários, contas
mensais (luz, água, condomínio), mas, principalmente, os custos anual da convenção
coletiva”, detalha.

Compartilhar confiança

fizer apenas um único curso, você estará ganhando a anuidade de uns quatro anos. Vou
repetir: quatro anos”.

O diretor Adonai Ribeiro, por sua vez, explica
que no Brasil existem milhares de entidades
sindicais, e, infelizmente, grande parte dessas
funcionam apenas de forma equivocada. “En- “Além disso, vocês sabem que nas comissões
Com o encerramento das atividades do SIN- tendo que muitos sindicatos atuavam numa mistas (tripartites) que negociam mudanças na
TESP, Tania ressalta que o representado irá verdadeira zona de conforto, acreditando numa legislação de SST, as centrais representam os
ficar, justamente, sem representação, ou seja, arrecadação perpetuada. As recentes mudan- trabalhadores. Mas, talvez não saibam que o
não terá mais quem defenda seus direitos jun- ças da CLT, além de promoverem uma flexibi- SINTESP participa da maioria dessas comissões.
to ao patronal, não terá mais quem promova lização exagerada das leis trabalhistas, com a Você está sendo representado pelos seus pares,
qualificação e aperfeiçoamento profissional perda de direitos, está descontruindo o modelo colegas técnicos!”, aponta.
contínuo e, sobretudo, não terá mais a conven- sindical brasileiro”, cita.
ção coletiva da categoria, ficando sem acordos
Mas, voltando à realidade hoje vivida, Adonai
e direitos e o piso salarial da categoria. “O úni- Em meio a tudo isso sob a pergunta: “e os sin- avalia que se não houver custeio compatível, os
co caminho a seguir é a contribuição do pro- dicatos são importantes?”, Adonai responde: sindicatos terão de fechar as portas, e com o
fissional ao seu sindicato de classe e a filiação “Veja, mesmo não sendo uma unanimidade os SINTESP não é diferente. Como pagar formadores de qualidade para ministrar
associativa para fortalecer sua representação sindicatos tem um papel imporcursos? Como custear despesas
e, com isso, manter o sindicato para que pos- tante dentro do mundo do trasamos também negociar e manter, ano a ano, balho, e o SINTESP é um exemde transporte para Brasília e outras localidades? Como saudar a
nossa convenção coletiva. Mas o que mais me plo digno, pela sua dedicação,
folha de pagamento dos poucos
serve de alerta é que sem o sindicato para re- perseverança e espírito de luta
presentar e defender os direitos da categoria, sempre presente. Vale lembrar as
trabalhadores que permaneceram? Como pagar os encargos
há grande possibilidade do patronal se empe- convenções e acordos coletivos
nhar para extinguir a NR 4”, alerta.
sociais, impostos, condomínio,
de trabalho, o quanto contribuíram para com os trabalhadores
água, luz, telefone, internet e ouEntre as regionais, Jacy Pitta, vice-presidente da de diversas categorias. Nas contras tantas despesas? Somente o
Regional Vale do Paraíba, avalia que a situação venções de grandes sindicatos,
ideal não paga contas. “No inicio
atual é bem complicada, sem a contribuição a a exemplo dos Metalúrgicos de
do nosso Sindicato, os diretores
regional precisa se adequar a realidade e traçar São Paulo, onde exerço minhas
faziam ‘vaquinha’ para saudar
Adonai: “Neste
momento muito difícil,
planos e estratégias para manter o sindicato de atividades como TST, os trabalhaestas obrigações, inclusive o alupara o sindicalismo em
dores mutilados, vítimas de aciguel. Hoje, somos uma categoria
portas abertas.
geral, temos que usar
dentes, têm garantia de emprego
experiente, madura e comprode um termo muito
comum: compartilhar”
missada, e devemos escolher se
“Acreditamos que os maiores afetados serão e salário até a aposentadoria. As
queremos ou não uma represenos representados, eles ainda não entenderam a CIPAS são controladas por força
real situação que acontecerá com o tempo, que de convenções coletivas, sem falarmos nos pisos tação”, ressalta.
sem o sindicato eles ficarão sem suporte técnico salariais!”, enumera.
Segundo ele, nossa diretoria tem se reunido
e até mesmo as atualizações, o que poderá levar
ao um aumento nos índices de acidentes. Com E por falar em piso salarial, Adonai questio- e discutido muito, para buscar alternativas de
certeza voltaremos há época onde éramos cam- na: “qual a categoria profissional - de ní- custeio que possam bancar todas as despesas
peões de acidentes de trabalho”, avalia
vel técnico - que tem um piso médio de R$ do Sindicato, haja vista, que mantemos uma
3.000,00?”: os técnicos de segurança do tra- gestão simples, econômica, desburocratizada
Sobre os caminhos que podemos seguir para balho de São Paulo. E a nossa convenção as- e a mais racional possível, onde grande parte
resolver essa situação, com o governo atual segura todos os direitos constantes das cate- dos trabalhos é realizada por esforço pessoal
Pitta não vê muitas possibilidades de melhoras. gorias preponderantes, repassando os direitos dos próprios diretores. “Precisamos repensar
“Estamos nos adequando conforme a demanda que os trabalhadores conquistaram ao longo nosso programa de treinamento, buscar novas
e torcendo para que o Brasil saiba conduzir me- de décadas de luta. Em relação aos cursos de parcerias, e contar com a participação dos
lhor as próximas eleições”, registra.
capacitação, poucas são as entidades sindi- colegas que nos prestigiam com a confiança
cais que dispõem de uma carteira completa necessária para tocarmos o trabalho. Neste
de cursos de qualidade, dos mais variados! momento difícil – para todos nós – temos que
E ainda por cima, os associados do SINTESP usar de um termo muito comum: compartipagam somente a metade dos preços!”, com- lhar! Sim, compartilhar esta confiança que
temos em nossos representantes e trazer para
plementa o diretor.
a nossa casa, outros colegas, que deverão coEle pergunta ainda: “você sabe qual o custo de nhecer os trabalhos que realizamos e se aliauma anuidade do SINTESP? Menos da terça rem nesta luta pela manutenção dos nossos
parte do que cobra outros sindicatos. Se você direitos”, conclui.
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Como fazer as 20 horas de treinamento da CIPA?
Parte 2

C

onforme o artigo finalizado na parte 1, publicado no PP 300, após
fazer o levantamento e investigação de acidentes no trabalho,
deve-se elaborar um relatório
que seja simples, direto, objetivo, mas ao mesmo
tempo seja completo, amplo e tenha todas as informações necessárias.
Além de mostrar os resultados dessa investigação, é interessante que sejam apontadas possíveis soluções sobre como eliminar os riscos.
Noções sobre acidentes e doenças do trabalho
decorrentes de exposição aos riscos existentes
na empresa.
Esse é talvez um dos pontos mais simples de se
explicar para os integrantes da CIPA, mas não
menos importante.
A ideia toda por trás da segurança do trabalho e
toda a teoria e prática existente a respeito dessa
área de conhecimento é justamente evitar que
algo ruim aconteça e os colaboradores da empresa sejam lesionados, tenham a sua integridade física, sua saúde e até mesmo a sua vida
comprometida.
A ideia de fazer auditorias, investigações, montar
comissões é evitar que doenças e males ocorram.
Então nada mais óbvio e correto do que mostrar
quais são as doenças e males que podem acontecer.
Para causar um impacto maior e promover uma
conscientização mais eficaz, mostre vídeos e imagens que mostrem os efeitos que os acidentes
podem causar na vida deles.
Deixe explícito que isso não se trata de preocupação à toa, mas sim de algo real e concreto e
que, portanto, é dever de todos fazer de tudo
para evitar isso.
Noções sobre a Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida – AIDS, e medidas de prevenção
O HIV é um dos vírus que mais matam no
mundo e, o pior de tudo, infelizmente ainda
não tem cura.

10
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É dever da empresa, no ambiente de trabalho,
fazer com que os colaboradores tenham a plena
consciência do que é essa doença, o que ela causa e como preveni-la.
Uma das coisas que você pode fazer é fornecer
alguns materiais informativos e explicativos a respeito de tudo o que envolve essa doença, como,
por exemplo, pequenos panfletos coloridos com
explicações simples, objetivas e elucidativas, algumas poucas folhas dando uma geral no assunto
para que todos fiquem bem informados.
Você pode ainda fazer uma apresentação em slides, colocando todas essas informações que estão no material que você distribuiu e explicando
detalhadamente, enriquecendo com mais dados
e informações.
Imagens e vídeos são muito bem-vindos aqui.
Entre os aspectos que podem ser
abordados, pode-se citar:

O que é a AIDS e o HIV;

Muitas vezes, um grande número de pessoas
não está ciente das normas e leis que regem
as empresas e a sociedade e isso inclui as leis
trabalhistas e também as leis previdenciárias,
dois dos tipos de leis que afetam de forma bem
direta a vida dos trabalhadores.
Aqui você deve levar ao conhecimento deles
tudo aquilo que as leis trabalhistas dizem a respeito da questão da segurança no trabalho e a
saúde dos trabalhadores. Mostre quais são as
leis, uma a uma, explique e exemplifique.
Você necessita mostrar a eles também quais
são os benefícios acidentários do INSS aos
quais eles tem direito no caso de haver acidentes no trabalho.
Essa parte é interessante que você monte alguns slides e também forneça um manual indicando quais são as leis e os benefícios que eles
têm direito e como recorrer a isso em caso de
necessidade.
Você pode seguir o seguinte script
sobre os benefícios acidentários
do INSS:

Como a doença se desenvolve no organismo;

Benefícios pertinentes aos
acidentes no trabalho são
devidos a:
• Empregos, com exceção do
empregado doméstico;

Formas de contaminação;
Formas de transmissão de doença e os mitos e verdade sobre as
formas de transmissão dela.
Formas de prevenção contra o
HIV e como a pessoa pode ter
uma vida sexualmente ativa,
mas sempre se protegendo e
assim diminuindo as chances de
contágio.

•Trabalhador avulso que possua
algum vínculo com o sindicato;
• O segurado especial;
• Médico residente;
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.

Preconceitos, discriminações e
ideias equivocadas sobre o HIV e
os soropositivos, como uma forma de responsabilidade social,
empatia e solidariedade.
Noções sobre as legislações trabalhista e previdenciária relativas
à segurança e saúde no trabalho
Essa é outra parte muito importante do treinamento da CIPA.
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• Preso que efetua alguma modalidade de trabalho remunerado.
Os auxílios acidentários
do INSS são:
• Auxílio doença: é pago à pessoa acidentada que ficar incapaz de
realizar o seu trabalho por um período maior que 15 dias seguidos;
• Auxílio acidente: é uma espécie de indenização que é paga
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ao funcionário obviamente depois que aconteceram as lesões decorrentes de acidentes,
de qualquer tipo, culminando na diminuição
da capacidade de trabalho ou ainda que o impeça por completo que ele desempenhe a sua
função. É dado todo mês.
• Aposentadoria por invalidez: é direito
do trabalho que, independente do fato de estar usufruindo ou não de auxílio doença, e for
considerado inapto para o trabalho e que for
impossível haver uma reabilitação para que
ele volte a exercer sua função e dar conta de
seu sustento.
• Pensão por morte: é um direito de todos os dependentes do segurado falecido em
decorrência de acidente, a partir da data do
falecimento.
• Abono anual: Enquadra-se nas mesmas
regras do 13º e é dado a quem tem recebido
benefícios acidentários por causa desses benefícios.
Princípios gerais de higiene do
trabalho e de medidas de controle
dos riscos

Em uma primeira leitura, qualquer leigo no

assunto pode achar que higiene do trabalho
ou higiene ocupacional tenha a ver com a higiene pessoal dos colaboradores e/ou a limpeza do ambiente de trabalho, mas não tem
absolutamente nada a ver com isso.
A higiene do trabalho é na verdade uma
técnica que auxilia na avaliação do ambiente de trabalho, utilizada para determinar os
riscos que podem haver de acontecerem um
acidente no trabalho ou mesmo uma doença
ocupacional.

Organização da CIPA e outros assuntos
necessários ao exercício das atribuições da
Comissão
Esse ponto é onde você vai explicar minuciosamente para os integrantes da CIPA quais
são todas as funções, atribuições, responsabilidades e deveres que ela possui.
Mostre o que cada um dos membros da
CIPA deve fazer, quais são as atividades e
obrigações.

A higiene do trabalho está calcada
em 4 bases fundamentais:
• Antecipação: é imprescindível que a identificação de riscos no trabalho seja feita antes
que ocorram os acidentes, justamente para
poder preveni-los.

A importância de efetuar as 20
horas de treinamento da CIPA

• Reconhecimento: é o ato de reconhecer
cada um dos possíveis riscos por meio de uma
análise profunda do ambiente de trabalho.

Como mostrei nesse texto, o treinamento da
CIPA envolve muita coisa, muitos temas, então você precisa saber como organizar corretamente o seu tempo.

• Avaliação: monitoramento de cada um
dos riscos diretos no local de trabalho.
• Controle: o intuito nessa fase é diminuir ao
máximo todos os riscos que foram previstos.

Quando se busca aprender como fazer as 20
horas de treinamento da CIPA, a preocupação inicial é de encontrar assunto o suficiente
para preencher todo esse tempo.

Se você possui alguma dúvida de como fazer
as 20 horas de treinamento da CIPA, recomendo fortemente que você tome nota do
passo a passo dado nesse artigo.

Diversidade e a
Segurança do Trabalho
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27º ano da Lei de Cotas 8213/91
Quanto a Segurança do Trabalho tem colaborado
para diminuir os números de acidentes/doenças que
no resultado final geram uma PcD??

P

cD é a sigla que significa Pessoa com Deficiência. É utilizada para
se referir às pessoas que possuem limitações permanentes (pessoas com deficiência
visual, auditiva, física, mental
ou intelectual).

São consideradas limitações permanentes
quando a pessoa nasce com limitações ou
as adquire no decorrer da vida (acidentes ou
doenças diversas). E, não tem cura, ou seja,
a pessoa deve se adaptar àquela situação.
Antigamente as pessoas que apresentavam
tais características eram chamadas de “portadores de deficiência”, esta nomenclatura
caiu em desuso. A nomenclatura atual - PcDfoi adotada a partir da Convenção sobre
os Direitos da Pessoa com Deficiência das
Nações Unidas, em 2006, desde então, convencionou-se que, ao nos referirmos a estas
pessoas devemos utilizar este termo.
Esta denominação foi adotada porque a
questão substantiva “pessoas” possui mais
importância do que o aspecto adjetivo “com
deficiência”, ou seja, a deficiência se torna
apenas uma entre tantas outras características que a pessoa apresenta.
O Ministério do Trabalho afirmou que entre
janeiro e agosto do ano passado (2017),
aplicou 3.381 multas em empresas que
não cumpriam as cotas, totalizando R$ 142
milhões. (Fonte: Jornal Folha de São Paulo
14/01/2018, A-21).
Valores por Pessoa com
Deficiência não contratada

publicada no D.O em 16/01/2018. (OBS: Valor máximo: R$ 231.130,50 é por PCD não
contratado).
Empresas com 100 ou mais funcionários
está obrigada a preencher de dois a cinco
por cento dos seus cargos com beneficiários
reabilitados, ou Pessoas com Deficiência
(PCD), na seguinte proporção:
• de 100 até 200 funcionários..........2%
• de 201 a 500 funcionários.............3%
• de 500 a 1000 funcionários...........4%

Lembrando caso o número de colaboradores
seja quebrado (7,5) deverá ser arrendodato
(8) colaboradores.
Voltando a falar da Segurança
do Trabalho, como agimos e
atuamos em nossas empresas para que não ocorram os
acidentes com a gravidade de
chegar a uma deficiência????

S

Temos SESMT na empresa,
como ele atua, é eficaz, eficiente e integrado?
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Como é realizado seu PCMSO, você o conhece, já leu, conversou com o Médico do
Trabalho, para juntos buscarem uma forma
de melhorar o ambiente e as condições para
os trabalhadores?

Não falarei sobre todas as NRs, mas sinto que já perceberam a nossa importância
quando se fala de Inclusão
de PcDs no Trabalho Formal,
sem contar a reabilitação, já
que o acidente ocorreu e esse
empregado deverá retornar à
empresa.

Mirdes de Oliveira,
Técnica em Segurança
no Trabalho; diretora
do SINTESP, responsável
pela pasta da
Diversidade

Novos valores da multa pelo descumprimento da Lei de Cotas variam de R$ 2.331,32 Temos consciência que abordamos todos os
até o teto por recorrência de R$ 231.130,50 pontos para que nossa CIPA atue de forma
conforme Portaria MF Nº 15 de 16/01/2018, a realmente cumprir seu papel de prevenção,
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Antes de pensarmos em individualizar a
proteção através de EPI, pensamos nessa
prevenção coletivamente, colaborando para
que o maior número de trabalhadores seja
protegido?

O PPRA deve estar ligado, em consonância
com o PCMSO, portanto, os dois devem caminhar juntos, é assim que você faz no seu
dia a dia???

• de 1001 em diante funcionários....5%

Temos 36 Normas Regulamentadoras que tratam dos
mais variados ramos de atividade, sempre com o foco na
prevenção, mas, o que está
escrito é aplicado?

não esquecendo a sigla: Comissão Interna
de PREVENÇÃO de Acidentes – CIPA ?

E

S

Então, devemos olhar nosso
trabalho de forma mais criteriosa, aceitar e pedir critica e
comentários aos próprios trabalhadores, estar realmente
ao lado deles, da forma mais
simples possível, fazendo nosso papel, de profissional em
prol da preservação da saúde
e vida de todos.

Fontes:
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/
artigos/administracao/o-que-significa-pcd/61686
www.PCD.com.br

P

Programa Sempre Prevenção na TV Justiça

O

PROGRAMA SEMPRE PREVENÇÃO,
que deverá ser exibido na TV JUSTIÇA
(Emissora do STF – Supremo Tribunal
Federal) a partir de Julho/2018 mais tardar
Agosto/2018 tem como tema prevenção de
acidentes de trabalho e trânsito, mostrando
boas ações praticadas por profissionais que
trabalham nesta área por todo o país, como
Médicos do Trabalho, Engenheiros de Segurança no Trabalho, Técnicos em Segurança no
Trabalho, Enfermeiras do Trabalho, Técnicas
em Enfermagem do Trabalho, Fisioterapeutas,
Fonoaudiólogos, Bombeiros Militares e Civis,
Nutricionistas, Psicólogos e profissionais ligados ao trânsito de maneira geral.

A TV JUSTIÇA PODE SER SINTONIZADA
POR ANTENA PARABÓLICA

O programa se fará por vídeos de boas ações
feitos por estes profissionais e enviados para o
programa, assim mostrando as boas atitudes
quanto ao tema dos profissionais, os trabalhadores que com ele trabalham e a empresa que
executa suas atividades laborais.

tecnologias, normas regulamentadoras, trabalhos com grau de dificuldade elevadas, instruções de segurança de maneira geral, além de
pequenas e grandes ações de prevenção de acidentes de trabalho e trânsito que sua empresa
estiver fazendo.

Dario Werlang, diretor do Programa Sempre
Prevenção, informa que os TSTs em todos os
estados do Brasil, podem participar. “Nossa solicitação é para que os mesmos enviem vídeos
de boas ações para que estas cheguem ao conhecimento de todos os Brasileiros. Boas ações
não podem ficar restritas a um número limitado
de pessoas.Este programa é um espaço para os
prevencionistas de todo o Brasil e a ideia é que
estes prevencionistas na verdade façam o programa com seus vídeos”, explica.

“Sabemos que os profissionais que trabalham
com SESMT e Trânsito gostam de apresentar
seus trabalhos, e esta
é uma ótima oportunidade de divulgação”,
salienta o diretor.

Ele cita que também
está no aro site www.
programasempreprevencao.com.br, no qual
as empresas poderão
Ele orienta que os interessados entrem no Site cadastrar vagas de emdo Youtube e assistam a Chamada do Progra- pregos para os profissioma digitando o endereço: PROGRAMA SEM- nais acima citados. “Não
PRE PREVENÇÃO com duração de UM MI- pode fazer comercial de
NUTO. Os vídeos deverão ser enviados para o nenhum produto, poe-mail: contato@programasempreprevencao. rém pode divulgar o dos
com.br ou postado no Site do Youtube e pas- profissionais envolvidos
sado o endereço para este e-mail.
e da empresa que trabalham. Deve-se tomar
Dario destaca que não podemos mais aceitar cuidado com Direitos
as milhares de mortes anuais de acidentes de Autorais, os profissionais
trabalho e trânsito em nosso país sem nada fa- devem produzir vídeos
zer. Por isso, este programa busca a participação e não copiar de outros.
de todos enviando seus vídeos de até vinte (20) Lembre-se: Prevenção
minutos no máximo, podendo enviar quantos de acidentes não tem
vídeos quiser. O profissional pode produzir os concorrência, trabalhavídeos mostrando sua: reportagens, sipat, DDS, mos todos pelo bem
treinamentos, cursos, feiras, seminários, novas comum”, atenta.
S

*Problemas de acesso ligue para sua operadora local.
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Satélite: SO2 - Star One C2 (70 Graus)
Frequência de Recepção: 3651,7500 MHz
Taxa de Símbolos: 3327.70 kSps
Taxa de Informação: 4607.00 Kbps
Polarização: Vertical
FEC: 3/4
Roll-Off: 35%
Código Concatenado: 188/204
Modulação: QPSK
Padrão Digital: MPEG2/DVB-S
PIDs em Decimal:
PID PCR: 289
PID Video: 289
PID Audio Principal: 290
PID Audio Descrição: 291
PID Rádio Justiça: 450
Closedcaption: Habilitado
E também por meio das seguintes operadoras em
todo o Brasil: DHT: canal 6, Embratel: canal 120,
GVT: canal 232, Oi: canal 21, SKY: canal 167,
Star Sat: canal 27 e Telefônica: canal 691.
Mais informações:

www.tvjustica.jus.br/index/sintonize

Advogando há mais de 20 anos, na área
previdenciária junto ao INSS e no Judiciário, para
ajudar nosso cliente na conquista dos seus direitos,
aposentadoria, revisões e auxílios.
Na área das relações de trabalho buscando os
direitos trabalhistas dos empregados, de maneira
rápida e eficaz.
Na área cível, família, sucessões e responsabilidade
civil, temos uma equipe capacitada com grande
experiência para lhe apontar o melhor caminho.
Importante dizer que nosso escritório atua de forma
harmônica e honesta com o cliente, evitando assim
surpresas e criando um forte laço de confiança.
Tel. 11 3872-5396

www.mauriciofalco.com.br
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SINTESP fecha convênio para
manutenção de notebook

N

o mês de junho, o SINTESP assinou um
convênio com a Provecto Mais, empresa especializada em manutenção de
notebooks. A parceria estabelece concessão de
descontos promocionais, condições favoráveis e
diferenciadas de pagamentos e outros benefícios
aos membros, colaboradores, funcionários, associados e seus dependentes e familiares indicados
pelo sindicato.
O convênio abrange todos os serviços de assistência
técnica especializada em notebook, composto por:
•
•
•
•
•
•

Formatação
Reparo de placa mãe
Backup
Manutenção preventiva
Mãos de obra sobre peças substituídas
Reparo de carcaça

A Provecto concederá aos beneficiários associa-

ETEC - Itaquacetuba
promove Sipat

dos ao sindicato e seus dependentes desconto
de 15% de preços pago a vista ou parcelas de 6
(seis) vezes no cartão de crédito, de acordo com
tabela de preços vigentes. Segundo Wagner De
Paula, diretor do SINTESP, o convênio é importante
porque atualmente todos os profissionais utilizam
esta ferramenta em seu dia a dia de trabalho. “É
um instrumento de trabalho portátil, de uso contínuo, delicado e que exige seu funcionamento a
contento para atender a demanda de atividades
dos profissionais. Com este convênio eles terão a
facilidade de contar com uma assistência técnica
personalizada, que vai fazer os reparos necessários com preço acessível e facilitado”, informa.

A

Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT), organizada pelos
alunos da Escola ETEC - Itaquacetuba-SP,
teve a participação do Professor Jorge Gomes
(foto), diretor do SINTESP, em uma ação volunO técnico Marcos Soares da Silva, diretor da Pro- tária, quando teve a oportunidade de apresentar
vecto Mais, conta com mais de 15 anos de expe- aos futuros profissionais Técnicos de Segurança
riência no mercado e há 12 anos tem uma loja do Trabalho, o tema ainda polêmico “Quebra de
que presta este tipo de serviços para empresas, paradigmas em Primeiros Socorros”, quando depessoas físicas e entidades em geral, na Rua Au- monstrou através de pesquisas atuais que, das 36
rora, na Santa Efigênia, acumulando um grande Normas Regulamentadoras, as 12 NRs abordanconhecimento nas atividades de reparo em note- do a necessidade do cumprimento de Primeiros
books, desde consertos de placa mãe, recuperação Socorros, deixam de ser cumpridas pelos profisde carcaças, reposição de peças, configuração de sionais do Serviço Especializado em Engenharia
de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT),
sistemas e até mesmo uma simples formatação.
passando a responsabilidade para o Corpo de
A Provecto Mais fica na rua Aurora, 182, Loja 6, Bombeiro da Policia Militar e Serviço de Atendina Santa Efigênia, centro de São Paulo. Telefones mento Móvel de Urgência-SAMU. Jorge Gomes é
(11) 3225-0400 / 3225-0396 / 98192-3517 – professor e autor da obra “Cyberpreview, a cibernética aplicada a prevenção de erros e falhas”.
E-mail: provectomais@gmail.com

São Paulo registra maior número de autuações
		 por falhas na prevenção a acidentes de trabalho
A Canpat 2018 - A Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, lançada em abril
pelo Ministério do Trabalho, segue até novembro, e
tem como objetivo chamar atenção para a prevenção a acidentes e adoecimentos de trabalhadores.
Segundo dados desta edição, São Paulo é o estado que registra o maior número de casos de não
cumprimento das normas de segurança e saúde
do trabalhador. Apresenta 15,54% dos 78.383
verificados pela fiscalização do Ministério do Trabalho em 2017. Ou seja, foram 12.180 autuações
a 3.329 estabelecimentos no estado.
Somente nos primeiros quatro meses de 2018
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já foram aplicadas 37.336 multas em todo o
país a 9.093 unidades visitadas pela inspeção
do trabalho. Já em São Paulo foram 5.463 punições por descumprimentos à prevenção de acidentes de trabalho em 1.403 estabelecimentos
no mesmo período.
Em segundo lugar, Minas Gerais teve 10.537 autos aplicados em 2.147 empresas no ano passado.
Já este ano, foram 4.117 autuações a 791 unidades empresariais. Os dois estados brasileiros são
também os que mais geram postos de trabalho
formais no Brasil, correspondem a 29,78 % em
São Paulo e 10,93% em Minas Gerais, de todos os
vínculos trabalhistas no território nacional.
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Das autuações, o não cumprimento de exigências do Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional, previsto na Norma Regulamentadora nº 7, é o caso mais frequente registrado
pela fiscalização. O PCMSO tem caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos
agravos à saúde relacionados ao trabalho.
Outros estados que também apresentaram número elevado de autuações em razão de omissão
na prevenção a acidentes de trabalho. Em 2017,
no Rio Grande do Sul foram 6.995 multas emitidas; Rio de Janeiro, 6.617; Santa Catarina, 5.384;
Paraná, 4.959; Bahia, 3.871; Mato Grosso, 3.781;
e Goiás, 3.491.
P
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NRs completam 40 anos

E

m quatro décadas de NRs – as Normas Regulamentadoras que tratam das condições
de saúde e segurança no trabalho, mais
de 8 milhões de acidentes foram evitados. Esse
cenário contrasta com o período composto pela
década de 70, quando o Brasil registrou o maior
número de acidentes de trabalho
que, muitas vezes, foram fatais.
Com destaque negativo internacionalmente, o Ministério do Trabalho decidiu elaborar as Normas
Regulamentadoras – oficializadas
pela Portaria 3.214/78 – com o
objetivo de garantir mais Segurança e Saúde dos trabalhadores
brasileiros. Desta forma, o MT
criou em junho de 1978 as primeiras 28 NRs.

ram prevenidos cerca de oito milhões de acidentes
e 46 mil mortes.
Nestes 40 anos, muitas medidas de proteção têm
sido tomadas para prevenir o número de acidentes no ambiente de trabalho. A criação e aprimoramento do conteúdo das normas
regulamentadoras são feitos pelos representantes dos trabalhadores – muitas vezes sindicatos
trabalhistas -, empregadores e o
próprio governo. Esse modelo é
chamado de tripartismo e a decisão final é obtida por consenso.

ral saudável e seguro, colaborando inclusive para
a redução dos gastos da previdência social”, disse.

Nesses 40 anos tivemos muitos avanços, mas ainda há muito o que se fazer, especialmente com
Claudio Secchin, secretário de o advento das novas tecnologias. Além disso, ao
Inspeção do Trabalho, avalia que longo dessas quatro décadas foi possível o fomenas NRs representam um ins- to do mercado de SST com o desenvolvimento de
trumento de grande relevância equipamentos, serviços, capacitação profissional e
Claudio Secchin é o
para prevenir acidentes e evitar o atuação tripartite. As conquistas são muitos, mas
Atualmente com 36 NRs existensecretário de Inspeção
tes, o número de acidentes caiu
adoecimento dos trabalhadores. ainda existem diversos desafios a serem enfrendo Trabalho (SIT), do
Ministério do Trabalho
para 574.050 em 2017 e 585.971
“A atividade de normatização em tados, que envolvem, principalmente, aprimorae Emprego (MTE)
no ano de 2016, segundo dados
Saúde e Segurança do Trabalho mentos para atender as demandas e realidades
do Observatório Digital de Saúde
é uma das principais atribuições do mercado de trabalho atual. Em suma, o investie Segurança do Trabalho, do Ministério Público do da Secretaria de Inspeção do Trabalho pela sua mento na SST deve ser tema na cultura organizaTrabalho. E ainda segundo o MT, estima-se que fo- grande contribuição em manter o ambiente labo- cional da empresa.

Provecto

