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O 

SINTESP realizou o tradicional 
café da manhã em homena-
gem ao Dia do SESMT, em 
parceria com a Fundacentro – 
Fundação Jorge Duprat Figuei-

redo, dia 27 de julho. Este é o 24º evento 
que o sindicato promove consecutivamente 
para valorizar os profissionais que compõem 
o Serviço Especializado em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho: Téc-
nico de Segurança do Trabalho, Enfermeiros 
do Trabalho, Técnicos de Enfermagem do 
Trabalho, Engenheiro de Segurança do Tra-
balho e Médico do Trabalho. A iniciativa do 
SINTESP é uma forma de consolida...
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Chegou o momento !!!
Estamos às vésperas de uma eleição e muitos dos bra-
sileiros ainda estão totalmente indefinidos quanto ao 
nome para presidente da república.
Se questionarmos os indecisos, teremos muitas respos-
tas diferentes como “é corrupto”, “tem ideias retróga-
das”, “não simpatizo com suas propostas”, “não pen-
sei no assunto...”
Qual o risco desse posicionamento, de “deixar como 
está para ver como é que fica?”.
O povo brasileiro vem passando por uma onda de des-
confiança, de sobressaltos, medos e incertezas que já 
não se interessa em pensar, ponderar, avaliar os prós e 
contras do que estão nos oferecendo, preferindo assi-
nar, sem questionar, um cheque em branco para aquele 
que vai administrar, social e economicamente, sua vida 
e de seus familiares por quatro anos. 
Para outros, chegou a hora da desforra, anular o voto, 
promover uma devassa nos mentores da corrupção do 
país, o que não passa de um ledo engano, pois isso 
não existe, muito pelo contrário, favorece a continui-
dade do mal, pois se o “dito cujo” necessitasse de mi-
lhões de votos para ser eleito, dependendo desta ação, 
poderá ser empossado com milhares.
Quantos acompanham debates, fazem uma análise 
crítica do candidato, comparam com opiniões de pes-
soas sensatas, procuram a fundo se o que está sendo 
proposto é real ou não passa de mentira com nova 
roupagem?     
No mundo da prevenção, o quanto esta realidade impac-
tará diretamente o Técnico de Segurança do Trabalho?
Em tudo, porque não priorizamos representantes com 
DNA prevencionista, que defendam com conhecimen-
to de causa as nossas bandeiras de luta.
Em 2012, com a publicação do Plansat - Plano Nacio-
nal de Segurança e Saúde no Trabalho imaginamos o 
início de uma Era iluminada com uma política definida, 

valorizando, sobremaneira, o trabalho de todos que 
militam na área da segurança e saúde dos trabalha-
dores, principalmente por que havia o respaldo dos 
principais atores do momento, como os Ministérios do 
Trabalho e Emprego, Previdência Social e da Saúde.
Mas o sonho foi engavetado e um dos principais pés 
desse tripé, o MTE, com quem os profissionais TST tan-
to se envolvem, está fadado a ser “cupinisado” o mais 
rápido possível, desaparecendo do mapa, virando pó, 
haja vista a sinalização, por parte do governo federal, 
de uma profunda restruturação, fundindo o MTE com 
a Previdência Social. 
Se não bastasse tudo isso, a reforma trabalhista veio 
como um grande divisor de águas nivelando por baixo 
e jogando na vala comum todos os sindicatos, sejam 
bons ou ruins, ação que foi devidamente referendada 
pelo STF, calando a voz daqueles que defendem os tra-
balhadores, pois é uma grande utopia imaginar que 
um grupo de funcionários da mesma empresa possa 
reivindicar direitos junto ao empregador, sem o acom-
panhamento sindical.
Enquanto os sindicatos são silenciados e asfixiados 
sem recursos, o governo libera por decreto mais de R$ 
16 bilhões para o Sistema “S”, fortalecendo o segmen-
to patronal.
Então, vamos realinhar nossas forças e pensar grande 
do tamanho do Brasil, pois este é o momento, está em 
nossas mãos a oportunidade de separar o joio do trigo.
Não dá para aceitar mais a Teoria do Gerson “daque-
les que apenas querem saber levar vantagem, certo?”, 
legislando em causa própria em detrimento da coleti-
vidade, das promessas, os que “roubam, mas fazem”, 
pois somos muito mais que tudo isso.
Chegou o momento do resgate da ética, dos valores, 
dos bons costumes, através do voto e do veto, isolando 
aqueles que zombam da nossa capacidade de discer-
nimento do que é certo ou errado. 

Sebastião Ferreira 
da Silva

1º Secretário  
do SINTESP
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O 

SINTESP realizou o tradicional 
café da manhã em homenagem 
ao Dia do SESMT, em parceria com 
a Fundacentro – Fundação Jorge 
Duprat Figueiredo, dia 27 de julho. 

Este é o 24º evento que o sindicato promove 
consecutivamente para valorizar os profissionais 
que compõem o Serviço Especializado em Enge-
nharia de Segurança e em Medicina do Trabalho: 
Técnico de Segurança do Trabalho, Enfermeiros 
do Trabalho, Técnicos de Enfermagem do Tra-
balho, Engenheiro de Segurança do Trabalho e 
Médico do Trabalho. A iniciativa do SINTESP é 
uma forma de consolidar a história do SESMT, 
que começou a partir da segunda metade da 
década de 60, em função do alto índice de aci-
dentados do trabalho, quando a OIT pressionava 
o Brasil a tomar uma atitude para resolver essa 
questão. Em 1965, o senador fluminense Vas-
concelos Torres, por meio do Projeto Lei nº 21, 
propôs a criação da profissão “Agente de Segu-
rança Industrial” com o respectivo currículo de 
formação. Em 1968, Projeto 1947, o Deputado 
Federal Erasmo Martins Pedro, sugere a criação 
do técnico de segurança industrial, nível médio.

Esses episódios trouxeram reflexos importantes 
para a busca da cultura da prevenção, por isso, 
em 1969, durante o VIII Congresso Nacional de 
Prevenção de Acidentes, a Universidade da Ba-
hia e o GEHST - Grupo de Estudos de Higiene 
e Segurança do Trabalho, recomenda a profis-
sionalização da formação de técnico, de enge-
nheiro de segurança e médico do trabalho. Com 
isso, entre 27 de julho de 1972 a 1975, ocorre-
ram três anos de implantação não compulsória 
do Sesmt nas empresas, devido o período emer-
gencial de formação dos profissionais de segu-
rança e medicina do trabalho, visando, princi-
palmente, reverter o alto índice de acidentes, 
17% ao ano, da massa trabalhadora coletiva.

Esses trabalhos culminaram, em 27 de julho de 
1972, na criação da Portaria MTb 3236, que 
aprovou o PNVT – Programa Nacional de Valo-
rização do Trabalho, cuja meta IV proporcionou 
condições para preparar no período de 1973 a 
1974, 13.939 profissionais de níveis superior e 

médio para o controle da segurança e medicina 
do trabalho. Em prioridade máxima, no mesmo 
dia, por meio da Portaria MTb 3237, o Brasil 
passa a ser o 1º país do mundo com serviços 
obrigatórios de segurança do trabalho; e o 5º 
do mundo com serviços obrigatórios da medi-
cina do trabalho, ficando assim regulamentado 
o então art. 164 de CLT. Dessa forma, o Brasil é 
considerado pioneiro no Serviço de Segurança e 
Medicina do Trabalho.

Esse histórico faz-se importante para funda-
mentarmos a importância desse evento que o 
SINTESP faz questão de realizar ano a ano. É 
uma forma de reforçar a relevância do Sesmt 
nas empresas e de não deixar esse registro per-
der seu sentido prioritário em tempos de tantos 
desafios e incertezas, trazidas especialmente 
pela reforma trabalhista, que é arregimentar a 
união em prol das boas práticas prevencionistas 
e a valorização contínua dos profissionais que 
atuam na SST. Essas ponderações foram pon-
tos em comum entre as autoridades que com-
puseram a mesa de abertura: Robson Spinelli 

Gomes, presidente substituto, que representou 
a presidente da Fundacentro, Leonice Alves da 
Paz; Marinete Floriano Silva, enfermeira do Tra-
balho, que representou a presidente da Anent 
– Associação Nacional de Enfermagem do Tra-
balho; Armando Henrique, diretor do SINTESP e 
de SST da CNTC – Confederação Nacional dos 
Trabalhadores do Comércio; Milton Perez, su-
perintendente da ABPA – Associação Brasileira 
para Prevenção de Acidentes; Leonídio Ribeiro, 
presidente da Obesst – Organização Brasileira 
de Entidades de Saúde e Segurança do Traba-
lho e do Meio Ambiente; e Marcos A. Ribeiro, o 
Marquinhos da Prevenção, presidente licencia-
do do SINTESP.

Memória do Sesmt

As palavras pronunciadas por Spinelli saudaram 
os profissionais prevencionistas e ressaltaram 
a importância que tem a Fundacentro para o 
mundo do trabalho nesses 46 anos de existên-
cia do Sesmt e que atendem a principal missão 
da entidade que é melhorar o conhecimento, 
capacitar pessoas e fazer intercâmbios que 

Es
pe

ci
al Propostas de união e evolução da cultura  

da prevenção marcam os 46 anos do SESMT

O Dia do SESMT foi comemorado com o tradicional 
café da manhã, oferecido pelo SINTESP, em parceria 
com a Fundacentro. A solenidade especial contou 
com a participação de representantes de cada um 
dos profissionais que compõem este serviço tão 
importante para o setor de SST
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proporcionem avanços na SST. “Esta iniciativa 
do SINTESP em homenagear os profissionais 
do Sesmt no Dia Nacional de Prevenção aos 
Acidentes do Trabalho proporciona o reconhe-
cimento merecido destes profissionais, que 
atuam no chão de fábrica, que vestem a camisa 
da segurança, em especial do Técnico de Segu-
rança do Trabalho, que, na prática, sem ele no 
ambiente de trabalho, as ações preventivas não 
acontecem na medida necessária, pois é quem 
está mais próximo do trabalhador e tem esse 
compromisso no seu dia a dia de trabalho. Esse 
profissional é essencial para o sucesso da SST 
nas empresas”, assegura.

Spinelli observa ainda que “um País sem me-
mória é um País sem história” ao destacar que 
lotar o auditório da Fundacentro neste dia im-
portante para a classe prevencionista marca um 
momento que merecerá ser lembrado daqui a 
50 anos, por exemplo, quando em outra opor-
tunidade comemorativa outros profissionais po-
derão constatar que os atores envolvidos neste 
evento fazem parte da memória do Sesmt e 
compuseram de alguma maneira a história viva 
desse grupo. “Lá no futuro veremos que deixa-
mos um registro, pois não fazemos nossa pas-
sagem simplesmente por fazer, mas para buscar 
e conquistar as melhorias necessárias de forma 
concreta. Temos o compromisso de zelar pela 
vida das pessoas”, pontua.

Em seguida, passando a visão da Anent sobre a 
data, Marinete, ressaltou o papel dos profissio-
nais de enfermagem neste contexto, que também 
trabalham 24 horas em prol da saúde e seguran-
ça dos trabalhadores. Ela parabenizou a diretoria 
do SINTESP pela coragem de não deixar morrer a 
chama do Sesmt. “Desde quando ingressei nessa 
profissão tenho aprendido muito com os TSTs e 
até hoje tenho um vínculo muito forte com esses 
profissionais. É importante que haja a união de 
todos os profissionais do Sesmt dentro das em-
presas. É isso que vai defender, proteger e preve-
nir contra as doenças e acidentes dentro do local 
de trabalho, e esse evento reforça a importância 
de fazermos essa troca de experiências. Estarmos 
juntos seja no chão de fábrica, nas Cipas, em ou-
tros locais com  a nossa bandeira da prevenção, 
é o que dá credibilidade ao Sesmt nos locais de 
trabalho, pois todos nós sabemos o preço de uma 
vida, então o importante é prevenir, atuar para o 
acidente zero e o Sesmt tem essa missão. Por isso 
parabenizo o SINTESP por realizar este encontro 
e consolidar nossa representatividade nas empre-
sas”, destaca.

O professor Leonídio contribuiu ao apontar o 
encontro como sendo de suma importância na 
referência histórica da prevenção no Brasil e ex-
pressou o comprometimento dos profissionais 
do Sesmt para dar o exemplo em prol da SST 
aos longos dos seus 46 anos de existência. “A 
união desses profissionais é que tem ajudado 
na melhoria contínua da prevenção”, acentuou. 
Para Leonídio, essa união é defendida há muitos 
anos por uma das nossas lideranças atuais, por 
meio do Marquinhos. “Por onde anda seja no 
Brasil ou outros países da América Latina e até 
mesmo na Europa, ele tem valorizado o papel 
e a figura do TST e lutado muito por essa inte-
gração dos profissionais do Sesmt e é isso que 
dá força para este encontro ano a ano e evi-
dencia a importância desta comemoração, não 
no sentido corporativista, mas no de fazer uma 
reflexão sobre o valor do papel do Sesmt dentro 
dos ambientes de trabalho e sua atuação em 
prol da SST”, ressalta. 

Leonídio disse que ao conversar com várias 
pessoas durante o café notou uma preocupa-
ção geral sobre a existência de um movimento 
para acabar com as normas regulamentadoras, 
o que para ele não vai acontecer principalmente 
porque as NRs têm embasamento em conven-
ções coletivas, premissas da OIT, da qual o Brasil 
é um país membro. “Diante disso tudo, a minha 
preocupação maior é com a não revisão dessas 
normas e criação de novas normas quando elas 

deveriam ser anexos, por exemplo, trabalho em 
altura deveria ser um anexo da NR 18 para valo-
rizá-la ainda mais. Na verdade, as NRs deveriam 
ser entendidas como um equacionamento das 
questões de insalubridade e periculosidade”, 
observou citando algumas considerações sobre 
sua visão a respeito do assunto com exemplos 
práticos no universo das NRs 10, 15, 20, entre 
outras e sua preocupação com um item ímpar 
para alcançarmos as mudanças positivas na 
SST: a educação. 

Homenagem especial

Para confirmar o peso de suas considerações 
sobre a importância do trabalho do Marquinhos 
como representante dos TSTs em São Paulo e 
sua luta incessante para a união da categoria 
e, em especial, de todos os profissionais que 
compõem o Sesmt, apontou a necessidade de 
termos essa mesma liderança na política, com 
alguém que acompanhe o setor e suas ansieda-
des. Em prol dessas assertivas, Leonídio, como o 
respaldo da Obesst, prestou uma homenagem 
especial ao presidente licenciado do SINTESP, 
com a entrega do brasão e certificado da Enge-
nharia de Segurança do Trabalho. Ele finalizou 
a honraria ressaltando que para atingirmos o 
real objetivo da SST, a exemplo da postura de 
Marquinhos, temos que ter uma visão interdis-
ciplinar, pois em alguns momentos vamos pre-
cisar de outros profissionais, como o psicólogo, 
o toxicologista, o advogado, fonoaudiólogo, 
fisioterapeuta, etc. “Esta homenagem enfatiza 
que jamais deveremos perder essa visão. Se nós, 
profissionais do Sesmt, não valorizarmos o que é 
nosso, quem vai valorizar? Então temos que ter 
sempre orgulho da nossa profissão”, concluiu.

Com destaque para o aspecto heterogêneo que 
este evento do SINTESP simboliza ao unir os 
quatro profissionais que compõem o Sesmt, Ar-
mando Henrique apontou, sobretudo, a impor-
tância da ação integrada defendida pelo sindi-
cato em prol do futuro da SST. Para Armando, a 
síntese das ações desses profissionais ao longo 
do tempo se faz importante para pontuar que 
um povo que não conhece a sua história está 
sujeito a dois erros gravíssimos: o primeiro é o 
de cometer os mesmos erros do passado, em sua 
trajetória; e o segundo é jogar na lata de lixo as 
boas práticas. “Essas comparações relembram 
o objetivo deste evento que o SINTESP já rea-
liza há 24 anos consecutivos. Gosto de lembrar 
isso porque não importa o clima, o momento, a 
quantidade de participantes, porque é uma mis-
são que faz parte do calendário oficial do SIN-

O auditório da Fundacentro recebeu 
profissionais prevencionistas, que atuam no 
quadro do SESMT nas empresas
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TESP e promove a valorização do Sesmt através 
do resgate da sua história, mostrando que seu 
surgimento promulgou a importância de inicia-
tivas, como Cipa, entre outras questões que têm 
sido perpetuadas até hoje, tanto que o Brasil é o 
único país em que consta, em sua Constituição 
Federal, a figura da Cipa ou dos representantes 
no local do trabalho para defender a segurança 
e saúde dos trabalhadores”, acrescentou. 

Suas palavras demonstraram as dificuldades e 
desafios que foram enfrentados ao longo do 
tempo, mas que foram imprescindíveis para a 
formação sólida desses profissionais. “Nós, que 
representamos esse passado, fomos autodida-
tas, não tivemos as facilidades que a Era Digital 
proporciona hoje, mas cumprimos o nosso pa-
pel e isso nos mostra que temos outro desafio 
atualmente, de um modo diferente, que é o de 
fazer com que sobreviva o espírito continuado 
das ações de melhoria nos ambientes de traba-
lho com vistas a promoção da saúde e seguran-
ça do trabalho sob o ponto de vista técnico”, 
salienta. Neste sentido, conforme Armando, há 
quem defende que temos que reinventar a fazer 
segurança do trabalho. “Reinventar não signi-
fica jogar no lixo as boas práticas, pois assim 
estaremos cometendo um erro fatal. Em vista 
disso, compartilho que a unidade desses quatro 
profissionais do Sesmt é fundamental e entendo 
também que a ação integrada, visando expan-
dir e abraçar as contribuições das profissões 
multidisciplinares é o caminho para harmonizar 
todas as atividades”, diz. 

Olhar político 

Armando destaca que não podemos desperdi-
çar esse patrimônio histórico para multiplicar as 
ações e difundir aquilo que até hoje, 46 anos 
depois, nós ainda estamos lutando para derru-
bar, que são a falta cultura da prevenção, falta 
de ações integradas e o reconhecimento da so-
ciedade sobre a importância do tema. “Por isso, 
desafio essa nova geração a encontrar a melhor 
forma de como fazer isso. Existem alguns cami-
nhos que devem ser seguidos, primeiro, fazer isso 
de forma mais inteligente, abraçando a tecnolo-
gia; e entendendo que segurança e saúde do 
trabalho também depende da conjuntura políti-
ca, se esses novos profissionais não dão impor-
tância para isso, daqui a 100 anos vamos estar 
aqui com o mesmo discurso. Portanto, estamos 
num momento impar, perto de uma eleição em 
que temos que nos despir um pouco das visões 
individualistas, das ideologias puras e entender 
que temos que associar a política a um objetivo 

exclusivo da nossa categoria que é a defesa da 
qualidade de vida das pessoas”, avaliou.

Na sequencia, Milton Perez, da ABPA, comen-
tou que todos os pronunciamentos o levaram 
a uma reflexão em buscar saber como que os 
jovens de hoje estão se desenvolvendo na área 
de segurança do trabalho, uma vez que fazer 
segurança não é simples, que ser um promotor 
da SST é uma missão árdua, mas extremamen-
te gratificante. Ele fez considerações sobre os 
trabalhos da ABPA em sintonia com o objetivo 
dos profissionais do Sesmt, ou seja, o de edu-
car para a prevenção. “Ninguém fica consciente 
sem estar sensibilizado, por isso a educação é 
fundamental para despertar essa sensibilidade, 
seja no chão de fábrica ou qualquer outro con-
texto, pois a situação da prevenção começa de 
cima para baixo, por conta da atuação desses 
promotores, que disseminam a educação para 
a cultura prevencionista. É um trabalho per-
manente, como temos demonstrado nesses 46 
anos. Conquistamos avanços maravilhosos, mas 
ainda temos muito o que fazer, pois os jovens 
que estão vindo são os nossos substitutos e pre-
cisam da nossa referência”, demarcou. 

Para Perez, é necessário fazermos segurança 
conscientes de que é, primeiro, um estado de 
espírito, o prevencionista deve acreditar em si 
próprio e no próximo para fazer com que todos 
estejam protegidos. “Isso só vai acontecer com 
a nossa união, senão estamos fadados a de-

saparecer. Portanto, temos que pensar grande 
e atuar para manter a chama do Sesmt acesa 
para continuarmos esta caminhada, promo-
vendo a integridade física do ser humano e, 
conjuntamente, a perenidade das organiza-
ções”, afirmou.

Para finalizar a solenidade, Marquinhos expli-
cou que está como presidente licenciado do 
sindicato por motivo da sua candidatura ao 
cargo de deputado federal e aproveitou para fri-
sar que todos os componentes da mesa fazem 
parte de uma história viva da SST que precisa 
ser valorizada. “Hoje só quero parabenizar a 
todos os profissionais que compõem o Sesmt, 
e se estamos aqui comemorando 46 anos de 
sua existência é porque fizemos a nossa parte”, 
pontua. Além disso, Marquinhos destacou que 
todos os profissionais prevencionistas são im-
prescindíveis para não precisarmos investir na 
reparação, mas, sim, atuarmos para antes do 
acidente ou incidente acontecerem, pois é isso 
que faz a diferença para a qualidade de vida dos 
trabalhadores. 

DNA prevencionista

Ele pediu também pela união dos profissionais 
ao pararem de terceirizar a fala da segurança e 
saúde do trabalhador, tendo, para isso, pessoas 
que têm o DNA prevencionista os representan-
do na política, que possam falar em nome da 
classe, para não correr o risco de acabar per-
dendo espaço. “Somos milhões de profissionais 

A diretoria do SINTESP e equipe de funcionários recepcionaram os participantes e enfatizaram a 
satisfação em realizar mais este encontro em prol da união dos profissionais do SESMT
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prevencionistas nesse País, mas nunca tivemos 
um representante da nossa categoria legislando 
em causa do prevencionismo brasileiro. Sempre 
terceirizamos pessoas que estão fazendo as leis 
e normas e que não conhecem a nossa ativi-
dade, não vivenciam o nosso trabalho e criam 
legislações que nem sempre, nós, profissionais, 
conseguimos colocar em prática no nosso dia a 
dia, pois não condizem com a nossa realidade, 
uma vez que conhecem os meandros da políti-
ca, mas não os do prevencionismo para fazer, 
de fato, a prevenção”, destacou.

Marcos finalizou agradecendo a todos, em es-
pecial a parceria com a Fundacentro, e a inten-
ção de continuar regando a semente da preven-
ção por onde for. “No dia que nós, profissionais 
da SST, conseguirmos entender que somos uma 
categoria forte, que unida, poderemos fazer 
muito por esse País, avançaremos consideravel-
mente. Por isso, vamos buscar o conhecimento 
e transferi-lo para dentro das empresas, pois é 
esse o nosso papel, de professores, instrutores e 
multiplicadores”, ressalvou.

Atuação em sintonia com o novo

A programação do evento também foi compos-
ta com a palestra do engenheiro de segurança 
do trabalho e especialista em gestão de riscos, 
Demerval Warner Bastos Junior, que apresentou 
o tema “Percepção de Risco - como Desenvol-
ver a Cultura de Prevenção”. Com uma abor-
dagem inovadora e repleta de citações históri-
cas, a apresentação de Demerval pontuou que 
não podemos ficar com os mesmos discursos e 
mesmas práticas no dia a dia de trabalho e que 
temos que adotar, cada vez mais, a tecnologia.

O especialista fez um relato histórico dos acon-
tecimentos e avanços que tivemos ao longo dos 
anos na área de SST comentando sobre o sur-
gimento de conceitos e suas experiências pro-
fissionais com os mesmos. Entre os destaques, 
ele citou conceitos do mundo moderno, como o 
da “Era Ágil e Anti frágil”, os quais países como 
o Japão, que já está na fase da Indústria 5.0, já 
aplica. Na oportunidade ele apresentou a tecno-
logia VAP (Visão Antecipada do Perigo), um apli-
cativo que, em minutos, possibilita ao seu usuá-
rio gerir um relatório e mostrar ao seu gestor o 
risco real. “Ele permite que o profissional anteci-
pe a visão do perigo através de visitas dinâmicas 
nas áreas de trabalho e através do mapeamento 
de todos os riscos. É uma ferramenta aplicada à 
prevenção, que aumenta a percepção de risco e 
ajuda a elaborar um plano de ação efetivo. É um 

aplicativo simples, versátil, assertivo e fácil. Está 
disponibilizado na Internet e pode ser utilizado 
por qualquer pessoa”, completou. 

Na próxima edição do jornal Primeiro Passo 
iremos publicar a reportagem completa com a 
apresentação do especialista. Aguardem. 

Reforma trabalhista

O presidente do SINTESP, Fernando Vicente, 
aproveitou o momento para fundamentar um 
ponto imprescindível para a continuidade dos 
trabalhos do sindicato comentando sobre os 
impactos negativos da reforma trabalhista. 
“Precisávamos, sim, de uma reforma, mas a re-
forma trabalhista, falando com a nossa visão de 
dirigentes sindicais, está liquidando de maneira 
unificada a representação dos trabalhadores no 
Brasil. A injustiça disso é que ela coloca na mes-
ma vala os sindicatos que historicamente foram 
criados com o intuito e objetivo único de arreca-
dar dinheiro dos trabalhadores e os que atuam 
em prol da SST, como é o caso do SINTESP, em 
São Paulo”, compara.

E falando em nome do SINTESP, Fernando, refor-
çou o fato de sermos um sindicato e represen-
tarmos uma categoria diferenciada e também 
nos considerarmos, com muita convicção, um 
sindicato que é um paradigma do movimento 
sindical, que nas últimas quatro gestões vem 

fazendo um trabalho de maneira transparente, 
seja na prestação de contas, no empenho da 
representação dos trabalhadores, no esforço 
para a  manutenção do piso salarial, quer na re-
presentação e na negociação com os sindicatos 
patronais. “Essa reforma tem nos afetado muito. 
Nós sabemos que muitos técnicos de seguran-
ça, de uma maneira confortável, estão se privi-
legiando da condição de não precisar contribuir 
com o sindicato, mas da mesma forma que fala-
mos que tudo que nós fazemos, especialmente, 
nós, prevencionistas, temos que fazer com cau-
tela, com planejamento, até a nossa fé tem que 
ser raciocinada, então os nossos atos em relação 
a isso enquanto profissional de uma categoria 
importante como foi dito aqui, deve ser refleti-
da e analisada. Por isso, nós convidamos vocês, 
TSTs, a conhecerem a história e a evolução do 
sindicato na representação dessa categoria e 
fazer uma reflexão sobre os impactos nega-
tivos dessa reforma para a representação do 
sindicato, convidando vocês para se associarem, 
convidando vocês para criticarem, para cobrar 
diretamente da nossa diretoria. E nós, como di-
rigentes sindicais, temos o dever de responder a 
qualquer questionamento dos nossos represen-
tados, mas para isso não existe milagre e nem 
fantasia, a nossa sobrevivência, a nossa atuação 
como diretores representando essa categoria, a 
sustentação não vem de outro lugar senão da 
contribuição dos técnicos de segurança que são 
os profissionais que representamos”, salienta. 

Com essa reflexão Fernando colocou a situação 
real para os TSTs presentes. “Precisamos con-
tinuar existindo e representando a categoria 
em outras esferas, para discutir e defender os 
interesses dos trabalhadores. Se nós recuarmos, 
os empresários que são organizados e possuem 
sustentação financeira, vão conseguir manobrar 
todo o contexto em uma norma, por exemplo, 
que venha a privilegiá-los e favorecê-los. Para 
evitar que isso aconteça, há um bom tempo 
estamos representando os trabalhadores em 
todas as comissões tripartites e discussões alu-
sivas. Desenvolvemos um trabalho muito vasto 
e criterioso em prol da SST, portanto, convido os 
profissionais para conhecerem o seu sindicato e 
acompanhar as atividades que são desenvolvi-
das em seu dia a dia”, concluiu. 

Esta edição do Dia do Sesmt contou com a par-
ceria das empresas Instrutherm, Soft Work, Meio 
Equipamentos, Grupo Saúde e Vida e Safety 
Tech. Ao final, foram sorteados brindes ofereci-
dos pela Soft Work a todos os participantes.  

Esta edição do encontro foi marcada com a 
palestra do especialista em Gestão de Riscos, 
Demerval Bastos; e a o homenagem especial 
que os Engenheiros de Segurança prestaram ao 
presidente licenciado do SINTESP, Marquinhos
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Alguns autores dizem 
que a Ética é uma 
ciência que tem por 

objeto de estudo a moral e 
a conduta humana e poucas 
coisas nos enchem os olhos 
ou dão sentido as nossas 
vidas em comum como as 
boas condutas humanas. 
Creio que poucas coisas nos 
fazem crescer mais do que o 
outro - aquele outro que por 
essa ou aquela razão e sem-
pre por decisão consegue 
chega mais próximo daquilo 
que a criação desejou que 

fossemos.  O outro que significa, que não 
apenas passa - mas que mesmo não sendo 
eterno como todos não somos - deixa mar-
cas que jamais serão esquecidas.

Em tempos recentes Deus tirou de nossos 
olhos e levou para sua presença dois Téc-
nicos de Segurança do Trabalho que sou-
beram significar em cada um dos seus dias. 

Primeiro levou o El-
cio - aquele homem 
pequeninho, mas 
dono de um sorriso 
e de uma capaci-
dade de conciliar, 
que poucas vezes 
encontrei na minha 
caminhada. Nun-
ca trabalhei junto 
com o Elcio - ape-
nas fomos diretores 
sindicais na mesma 
gestão - mas conversamos muito e pude 
conhecer sua trajetória e seus caminhos. 
Homem de grande fé com uma vida dedica-
da a igreja Metodista, quando ficou doente 
lutou com a galhardia que somente aqueles 
que sabem a vida conseguem ter.  Foi um 
longo sofrimento e mesmo, às vezes, sem 
forças, ele saia lá de Cotia para vir para o 
Sindicato. Deixou um vazio e só deixa um 
vazio aquele que ocupou seu espaço - mui-
tos apenas passam - o Elcinho vai ficar para 
sempre dentro dos nossos corações e da 

nossa saudade.

Dia desses foi embo-
ra o Húngaro - esse 
era um daqueles pro-
fissionais de SST que 
nos enchia os olhos de 
ver trabalhando, um 
daqueles que parece 
estar em todos os lu-
gares por todo tempo, 
que amava a segu-
rança do trabalho e o 
fazia amando os seres 
humanos que existem 
por detrás dela. Mui-
tas vezes encontrei 
o Húngaro - parte 
deles na Sabesp, da 
Zona Norte, em outras 
tantas pelas ruas da 
cidade e sempre com 
aquela viatura onde 
havia de tudo um pou-
co - equipamentos de 
proteção individual, 
meios para sinalização 
- de tudo um pouco 

- para que a prevenção fosse efetivada ali 
na hora, na frente de trabalho - lá onde as 
coisas acontecem. Mas o que de mais impor-
tante havia dentro daquele carro era aquele 
homem vocacionado e dedicado a preven-
ção na sua forma mais pura.  Muitas vezes, 
quando circulando pela cidade e passando 
pela área onde ela atuava, e vendo alguma 
situação irregular em trabalhados de sua 
responsabilidade ligava para ele e não hou-
ve uma só vez em que ele logo chegasse por 
ali para adequar o desvio existente. Húngaro 
foi uma dessas pessoas que fazia valer cada 
letra da palavra e significado de parceiro - 
uma dessas pessoas que Deus nos fez co-
nhecer por sua generosidade.

Estive no velório de ambos - não se deve 
deixar um amigo partir sem dizer adeus, 
não deve deixar que aqueles que não ve-
remos mais na forma mais comum que 
conhecemos par-
tam sem que se 
diga uma oração 
que comece e 
termine com um 
imenso obrigado, 
o primeiro deles 
ao Criador por 
nos ter dado es-
sas pessoas para 
fazerem melhor a 
nossa caminha-
da e o último - 
aos que se vão, 
deixando, em 
nós, algo que 
nos fez e fará 
melhores para 
sempre. 

Cosmo Palasio de 
Moraes Jr. 
Técnico de Segurança 
no Trabalho, diretor do 
SINTESP e responsável 
pela pasta de Ética, 
Cidadania e Trabalho

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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a Sete passos importantes para estimular a  
  conduta e atitudes em prol da prevenção

U 
ma das tarefas mais 
complicadas da vida do 
prevencionista é estimu-

lar pessoas ao comportamento 
seguro. Isso porque muda-lo é 
algo que ocorre, de certa forma, 

de dentro para fora. Modificar comportamento é 
alterar o estado mental, é passar a ver verdade até 
de forma diferente.

 “Ninguém muda ninguém. 
Você pode influenciar, mas, 

mudar é decisão sua” 
Paulo Freire.

É claro que podemos e devemos provocar a mudan-
ça, podemos influenciar. Levando o trabalhador a 
dar passos pequenos que o conduzam ao caminho 
da autoconsciência! Ao longo desse artigo, entrarei 
em setes passos importantes para estimular o com-
portamento seguro.

1 - MAPEAMENTO DE MATURIDADE
Quanto mais imatura é a empresa, no que se refere à 
saúde e segurança no trabalho, mais imaturos são seus 
funcionários. Normalmente, a parte operária reflete o 
que a direção acredita, para o bem ou para o mal.

Não há como investir em comportamento seguro 
começando de baixo. Por isso, o primeiro passo 
para qualquer ação de segurança é levantar a ma-
turidade de SST da empresa no geral, para poder 
começar a trabalhar de cima para baixo.

A partir do momento que é descoberto o nível de 
maturidade da companhia, pode-se começar a men-
surar o quanto de energia, capital e estratégia será 
necessário para influenciar comportamentos seguros.

O custo da segurança 
É caro sustentar resultados em segurança através do 
controle e da obediência, muitas companhias prefe-
rem fazer “segurança do trabalho” com base em su-
pervisão constante, e ainda se julgam maduras. Nesse 
tipo de local, normalmente, a punição é a ferramenta 
mais utilizada, e o custo com supervisão é alto!

Quanto mais madura for a cultura organizacional 
para segurança, menor será a necessidade de in-
vestimento em supervisão e controle. Em outras 
palavras, quanto mais imatura é, a tendência é que 

mais pessoas veremos sendo contratadas para ob-
servar pessoas. 

Quando se investe em SST o processo de maturida-
de é atingido, como resultado não terá a obediência 
e sim a consciência, ou seja, o grande objetivo de 
qualquer gestão de SST.

Plantar e colher
Ao contrário do que muitos profissionais de SST 
pensam, a companhia, normalmente, não sai de 
100 acidentes de trabalho, em média, por ano, 
para zero já no próximo ano! Diminuir o índice de 
ocorrências demanda tempo. Mas, toda longa ca-
minhada começa com um passo. O 
primeiro deles é diagnosticar o nível 
de conhecimento da gestão de se-
gurança.

2 - EXEMPLOS DA 
LIDERANÇA
“Dar o exemplo não é a melhor 
maneira de influenciar os outros. É 
a única” - Albert Schweitzer

Não adianta a liderança (e incluin-
do os profissionais de segurança) 
pregar que segurança do trabalho 
é item inegociável se, por exemplo, 
uma trabalhadora da área adminis-
trativa entrar no chão de fábrica uti-
lizando salto alto, numa área onde 
botina de segurança é obrigatório.

SST só se torna um valor para a empresa quando 
ações ocorrem de cima para baixo, quando é item 
verdadeiramente inegociável!

3 – MELHORES CONDIÇÕES 
AMBIENTAIS
Segurança e saúde no trabalho não depende só de 
treinamento para acontecer. É necessário que haja 
um ambiente propício a segurança. Claro, o treina-
mento é importante, as NRs 1, 9, 6 e tantas outras 
deixam isso bem evidente, só que treinamento não 
resolve tudo. Se no setor de produção há uma má-
quina que se aquece, que pode causar queimadura, 
não adianta treinar o trabalhador. Ensinar que ele 
não deve colocar a mão lá, o treinamento é parte 
de um conjunto de ações, não funciona como ação 
isolada. O correto é utilizar medidas de engenharia 
para tornar a máquina segura.

EPI em último caso
Outro item importante é fugir do modo de seguran-
ça do trabalho baseado no EPI. Conforme a NR-9, 
item 9.3.5.4; e a NR-6, item 6.3, ambas mostram 
que o equipamento de segurança deve ser empre-
gado de modo definitivo apenas em último caso.

4 - CORTAR RECOMPENSAS QUE 
PREMIAM COMPORTAMENTOS 
INSEGUROS
Segurança do Trabalho só é de fato um valor, quan-
do a liderança veste a camisa dando exemplos, 
eliminando metas de produção absurdas, abando-
nando “o cabô banhô” (tipo de tarefa que normal-

mente um trabalhador levaria um 
dia concluir, e é feita em meio dia ou 
menos. E que terminando serviço, à 
frente de trabalho é liderada para ir 
embora mais cedo).

Geralmente, para acabar a “tarefa” 
mais cedo, o funcionário passa a 
apressar as atividades de trabalho 
(correndo) durante o experiente, 
burlando normas e procedimentos 
de segurança, se expondo a riscos 
de forma absurda.

Normalmente, durante o “cabô ba-
nho”, os líderes  não fazem vista gros-
sa, ou seja, dão carta branca para o 
trabalhador fazer a tarefa da forma que 
bem entender. O foco é terminar mais 

cedo, não importando como.

5 - FEEDBACKS CONSTANTES
Muitos profissionais da área de segurança apos-
tam em treinamentos para buscar engajar pessoas. 
Nada poderia estar mais errado!

Eles acreditam que basta levar o trabalhador para 
a sala de treinamento, sentá-lo numa cadeira, abrir 
aqueles maravilhosos slides, apresentá-los e, quan-
do findar o prazo de treinamento, pronto, o traba-
lhador se levantará da cadeira sendo outra pessoa, 
se levantará 100% conscientizado.

A própria lógica prova que isso não acontece. Para 
conscientizar é preciso que a outra parte se envol-
va. Que se envolva mentalmente e espiritualmente. 
Como envolver alguém, se na relação só uma das 
partes têm voz? Como envolver o outro sem ouvir o 

Nestor Waldhelm Neto 
Técnico em Segurança 
do Trabalho e criador 
do site/blog Segurança 
do Trabalho www.
segurancadotrabalhonwn.
com

http://www.segurancadotrabalhonwn.com
http://www.segurancadotrabalhonwn.com
http://www.segurancadotrabalhonwn.com
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outro? A única chance de criar, buscar, envolver para 
conscientização é criar um canal de comunicação 
entre as partes. O feedback pode sim ser esse canal!

Dar feedback constante permite que o funcionário 
(liderado) se aproxime dos patrões (líderes). Permi-
te que ambas as partes possam construir caminhos 
para uma cultura de consciência e cuidado mútuo. 
Especialistas indicam que todo empregado deveria 
ser pessoalmente avaliado no seu dia a dia, e que 
essa avaliação deveria ser apresentada a ele, pelo 
menos a cada seis meses. No caso de desempenho 
insuficiente, a reunião deve ocorrer a cada três meses.

O processo deve apresentar de forma clara, o que o 
patrão espera do empregado, o que o empregado 
espera do patrão, quais os papéis das partes, qual 
a responsabilidade de cada um nesse processo.  O 
resultado é que as expectativas são alinhadas, as 
frustrações apresentadas e as arestas aparadas.

O ponto alto de qualquer processo é a criação de 
um plano de ação. Esse plano visa que o avaliado 
tenha um direcionamento, um passo a passo a tri-
lhar no caminho da melhoria. 

6 - RECONHECER ESFORÇOS
Quando alguém reconhece os esforços, os fun-
cionários sentem-se seguros e motivados a dar o 

melhor, confiam mais e tornam-se mais produtivos. 
Atualmente, nossa sociedade é egoísta. Criam mun-
dos individuais dentro de um coletivo. Vivem em um 
mundo onde normalmente não se reconhece o es-
forço do outro. Cada um só valoriza a si mesmo! 

Todos podem agir de forma diferente, basta querer. 
Pode até fazer anotações de comportamentos e ano-
tar tudo o que os subordinados estão fazendo de certo 
ou errado. O certo será elogiado e o errado cobrado. 
É necessário extrair muito mais das pessoas do que 
tem extraído atualmente. Fazendo uma coisa simples 
e gratuita que é reconhecendo o esforço delas.

Cuidados ao reconhecer esforços:
• Não precisa ser dinheiro: muitas pessoas acredi-
tam que a única forma de reconhecer esforços é 
através de bonificação financeira. Na verdade bo-
nificação financeira não é a única e nem a mais 
sustentável!

Um simples elogio pode fazer seu parceiro/subordi-
nado ganhar o dia, ou até ganhar a semana.

• Seja verdadeiro: pessoas conseguem perceber 
quando merecem e quando não merecem um elogio. 

Não precisa fabricar elogios! Estimule as pessoas a 
fazerem o certo e fique atento, logo os comporta-

mentos merecedores de elogios aparecerão.

• Reconheça o esforço e não o talento nato: 
normalmente mesmo pessoas talentosas só farão 
algo grandioso ao se esforçarem um pouco.

O que quero dizer com isso?

Nunca elogie o que a pessoa é, e sim o que ela fez 
através do esforço.

7 - CAPACITAÇÃO
Treinar é importante sim, não como medida isolada 
como dissemos. É quase impossível o trabalhador 
entender os procedimentos de segurança da em-
presa se não receber a orientação adequada.O im-
portante é que o treinamento seja dado em uma 
linguagem adequada e que seja prático ao ponto 
do trabalhador conseguir fazer a ligação entre ele e 
a prática da atividade que ele desempenhará.

CONCLUSÃO
Esses sete passos podem transformar radicalmente 
o comportamento dos empregados na sua empre-
sa. O bom é que a mudança uma vez vinda de cima, 
tende a ser permanente.

Não é uma caminhada que termina logo, mas, é 
uma caminhada que vale a pena caminhar! 
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Transgênero, transexual, travesti: os desafios 
  para a inclusão no mercado de trabalho

Preconceito. Exclusão. 
Dificuldade no acesso 
educacional. Indis-

ponibilidade de vagas no 
mercado de trabalho. Vio-
lação de direitos. Esses são 
alguns dos desafios diários 
enfrentados por pessoas 
transgênero, transexual ou 
travesti no Brasil. O país 
lidera os rankings de vio-
lência contra trans, segun-
do levantamento da ONG 
Transgender  Europe. Em 
um período de sete anos, 

de 2008 a 2015, 802 trans perderam suas 
vidas no país, o que evidencia uma realida-
de de severa intolerância.

“É uma sucessão de dificuldades que a 
gente enfrenta desde o momento da per-
cepção da identidade até a vida adulta. 
Eu tenho 42 anos e ainda enfrento essas 
dificuldades no dia a dia”, conta Angela 
Lopes, mulher trans, ex-diretora da Divisão 
de Políticas para a Diversidade Sexual de 
São Carlos. Ela percebeu ainda criança, aos 
oito anos, que o gênero que lhe foi desig-
nada ao nascer não a representava. Com 
essa idade, por não corresponder à “ex-
pectativa de masculinidade” esperada por 
sua família, começou a ser punida violenta-
mente pelos próprios pais e avós. Com 12 
anos, foi expulsa de casa e viveu meses nas 
ruas, sujeita a todo tipo de violência. Nesse 
período, frequentemente era levada para 
a delegacia e sofria com abusos físicos e 
sexuais, cometidos pelos próprios policiais. 
“Eu tinha 12 anos de idade. Isso foi há 30 
anos. A gente não tinha discussão de polí-
ticas de inclusão. A gente não tinha discus-
sões sobre direitos humanos. A gente não 
tinha absolutamente nada”.

A história de Angela se repete entre de 
muitas outras pessoas trans que sofrem 
com a falta de reconhecimento. Ela per-
cebeu que vivendo na rua estava direta-
mente exposta a riscos que hora ou outra 
a levariam à morte. Diante disso, foi em 
busca de um trabalho que a proporcionas-

se condições mais estáveis e arrumou uma 
posição como office-boy em um cartório em 
São Carlos, interior de São Paulo. À época, 
ela ainda não tinha todas as características 
femininas, o que acredita ter facilitado sua 
admissão. Ficou lá por 15 anos e aprovei-
tou o período para fazer faculdade e espe-
cialização, enquanto cons-
truía sua identidade dentro 
do trabalho, “com muitos 
enfrentamentos”, como ela 
mesma destaca. “Saí de lá 
já como Angela, com nome e 
identidade afirmados e con-
solidados”. Foi a partir dessa 
vivência que percebeu a im-
portância do trabalho para 
sua autoafirmação e para a 
afirmação social também.

Devido ao preconceito e a 
baixa escolaridade, grande 
parte dessas pessoas não 
consegue uma oportunidade 
no mercado de trabalho. E, mesmo as gra-
duadas e aptas a exercerem uma profissão 
de alto desempenho, por vezes são recu-
sadas por sua identidade de gênero, o que 
não deixa outra opção: muitas acabam na 
prostituição. “Você tem mais de 90%, isso 
é um dado da ANTRA [Associação Nacional 
de Travestis e Transexuais], mais de 90% de 
travestis e transexuais vivendo unicamente 
da prostituição. Isso é um aprisionamento 
social. A sociedade designou que esses se-
res humanos não possuem potencialidades 
para exercer outra função que não seja o 
trabalho sexual, aí elas são colocadas como 
objeto”, critica Angela.

A inclusão da diversidade no ambiente de 
trabalho, o que inclui toda comunidade 
LGBT, tem crescido nos últimos tempos. 
Algumas empresas já identificaram que 
organizações mais diversas e inclusivas 
fomentam a produtividade, a inovação e 
contribuem para uma melhor relação entre 
os colaboradores, aumentando o repertório 
interno. “Eu vejo que é uma coisa muito 
positiva. Por exemplo, eu fui recentemen-
te contratada e evidentemente que houve 

esse receio, mas tem sido transformador”, 
avalia Angela, que, após passar um ano e 
meio desempregada, assumiu uma função 
como coordenadora do Programa de Diver-
sidade Empresarial da Rede de Farmácias 
Nossa Senhora do Rosário. De acordo com 
ela “ao agregar essa mão de obra [trans], a 

empresa tem muito a ganhar. 
Ela agrega seres humanos 
com vidas resilientes. Vidas 
pautadas por enfrentamen-
tos, então essas pessoas cos-
tumam dar muitos resultados 
para a empresa e nas próprias 
resoluções de conflitos”.

Conheça alguns 
exemplos de inclusão de 
identidade de gênero:
Dow
A Dow começou a trabalhar 
políticas de inclusão para a 
população T por identificar 
que, dentro do trabalho de 

inclusão das pessoas LGBT, tratava-se mui-
to da diversidade sexual e pouco sobre a 
diversidade da identidade de gênero. Em 
um primeiro diagnóstico, a organização 
percebeu que não chegavam currículos de 
pessoas trans. Quando chegavam, por ser 
uma empresa de química, essas pessoas 
não tinham a qualificação e especialização 
necessárias para trabalhar.

Para quebrar essa barreira, os executivos 
decidiram investir no Programa Jovem 
Aprendiz, já que é a porta de entrada da 
empresa e não necessita de qualificação 
prévia, e na qual os participantes são ca-
pacitados para serem inseridos no mercado 
de trabalho. A partir de uma parceria com o 
site Transempregos – plataforma que per-
mite o cadastro de currículos e de vagas 
voltadas para pessoas trans -, a Dow come-
çou a receber os currículos.

Para trabalhar a inserção dessas pessoas no 
trabalho, a empresa também oferece trei-
namentos e cursos para discutir questões 
como identidade e expressão de gênero, 
orientação sexual, problemáticas e pautas 

Mirdes de Oliveira 
TST, diretora do SINTESP, 
responsável pela pasta 
da Diversidade
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da população LGBT, voltados principalmen-
te para a liderança. A empresa também 
faz parte do Fórum de Empresas e Direitos 
LGBT, organização criada em 2013 que se 
propõe a discutir compromissos com a pro-
moção de direitos humanos para lésbicas, 
gays, bissexuais, travestis e transexuais. As 
boas práticas já renderam a Dow o Prêmio 
Eco de sustentabilidade empresarial.

Carrefour
Outro exemplo positivo acontece na rede 
de hipermercados Carrefour, que também 
apoia a inclusão de pessoas trans no seu 
quadro de funcionários. Paulo Pianez, dire-
tor de Sustentabilidade e Responsabilidade 
Social do Carrefour Brasil, conta que o tema 
é recente na empresa e nem sempre fácil 
de lidar, porque traz dúvidas e conflitos. No 
entanto, com um programa de diversidade 
estruturado, reafirmando o compromisso 
da organização com a valorização de todas 
as pessoas e fornecendo informações para 
promover conscientização, os colaborado-
res aprendem a como lidar com diferentes 
grupos e situações.

Além disso, ele destaca a importância da 
organização difundir a cultura de acolhi-
mento, do respeito, do diálogo e da cola-
boração. Esse conjunto de ações melhora 
o clima organizacional e garante o desen-
volvimento sustentável do negócio e da so-
ciedade. “A inclusão de pessoas trans traz 
muitos benefícios, mas o principal deles é 
cultivar a cultura do respeito entre todos e 
todas. À medida que a empresa foca nas 
competências essenciais para os negócios 
e o profissional pode ser quem é, ele pode 
empregar 100% das suas capacidades para 
fazer bem o seu trabalho”, destaca Pianez.

Atualmente, mais de 30 pessoas trans tra-
balham na rede Carrefour espalhada pelo 
Brasil. Pianez afirma que os processos se-
letivos não contam com nenhum tipo de 
distinção. Consideram somente o critério 
de competência para a contratação. “To-
dos os parceiros do Carrefour envolvidos 
nas seleções têm seu trabalho orientado e 
acompanhado regularmente pelos critérios 
definidos pela Plataforma de Valorização 
da Diversidade”.

O hipermercado também oferece progra-
mas de capacitação para atuação específi-

ca no setor de varejo alimentar. O projeto é 
aberto a todos os públicos, mas conta com 
turmas específicas para pessoas trans. O 
curso é destinado à formação pessoal, ao 
autoconhecimento e ao desenvolvimento 
humano. “O projeto forma mais de dois mil 
novos profissionais a cada ano. Desse total, 
cerca de 30% são incorporados ao quadro 
da companhia”, completa Pianez.

Importância da oportunidade
Para Angela, o país impõe uma espécie 
de sentenciamento diário a todos aqueles 
que confrontam os códigos sociais, que é 
a existência de uma identidade. Isso coloca 
a pessoa em um ciclo contínuo de intole-
rância e humilhação. “O emprego conta 
muito porque ele dá condições de subsis-
tência física. Dá condições de comer, então 
ele é muito representativo nesse sentido”, 
comenta.

Atualmente, ela coordena as políticas de 
diversidade e inclusão da Rede de Farmá-
cias Nossa Senhora do Rosário. “A rede me 
chamou para uma entrevista e quis asso-
ciar toda a minha vivência, a minha histó-
ria, a uma política de diversidade dentro da 
rede”. Fazer a diferença nesse novo desafio 
profissional é o seu maior objetivo, porque 
ela sabe que é um exemplo de exceção. 
Além de estar posicionada no mercado de 
trabalho, superou a expectativa de vida de 
um trans no Brasil, que é de 35 anos, se-
gundo associações que trabalham com o 
tema. “Eu tenho 42 anos de idade. Eu sou 
uma sobrevivente”.

“Eu acho que as empresas precisam se 
dar uma oportunidade. Esse é o primeiro 
caminho: dar uma oportunidade. Criar um 
ambiente que seja acolhedor não só para a 
pessoa trans, mas para todos os emprega-
dos”, completa.

Entenda as diferenças entre gênero, identi-
dade e orientação:

Gênero
Construção social e cultural ligada às carac-
terísticas do órgão sexual biológico de uma 
pessoa – aquele que recebeu ao nascer.

Identidade de gênero
É o gênero com o qual a pessoa se iden-
tifica. Não é relativo ao outro, mas sobre 

como ela reconhece a si mesma, indepen-
dente do órgão sexual biológico.

Transexual/transgênero
Quem não se identifica com o gênero que 
lhe foi atribuído ao nascer. Mulheres trans 
são aquelas que foram designadas como ho-
mens, mas se reconhecem como mulheres; 
homens trans foram designados mulheres ao 
nascer, mas se reconhecem como homens.

Cisgênero
Quem se identifica com gênero que lhe foi 
atribuído ao nascer. Por exemplo, uma mu-
lher cis é aquela pessoa designada mulher 
e que se reconhece como uma.

Orientação sexual
É o sexo pelo qual a pessoa sente atração. 
Está diretamente relacionado à preferência 
em relação ao outro. Pode ser heterosexual, 
homosexual, bisexual etc. 

Campanha 
Associativa 2018
INDIQUE CINCO TÉCNICOS DE 

SEGURANÇA DO TRABALHO 
PARA ASSOCIADOS E GANHE 

UM CURSO NO SINTESP DE 15 
HORAS À SUA ESCOLHA!

Para que o profissional tenha direito 
ao curso, os cinco indicados, além 

de serem Técnicos de Segurança 
do Trabalho formados, deverão, em 
até três meses da indicação, ter sua 

condição de associados efetivada 
através de cadastro, envio de toda 

documentação solicitada e efetuar o 
pagamento da anuidade.

11 3362-1104 
www.sintesp.org.br 

sintesp@sintesp.org.br 

Mais informações:

Participe!!!

Fonte: 
http://economia.estadao.com.br/blogs/ecoando/

transgenero-transexual-travesti-os-desafios-para-
-a-inclusao-do-grupo-no-mercado-de-trabalho
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Depressão é uma das principais causas de afastamento do trabalho

Participe do Prêmio SINTESP de Segurança e Saúde no Trabalho
G

er
al

A 
Organização Mundial de Saúde calcula que 
17 milhões de brasileiros têm depressão. 
Isso quer dizer que de cada cem pessoas 

nove estão com o problema. A auxiliar administra-
tiva Lídice Freire termina em junho o tratamento de 
um ano. Viu que precisava de ajuda quando passou 
a sentir um desconforto permanente. “Muita ansie-
dade, memória falha, desmotivação, fora a insônia 
que eu já tinha”.

O desempenho caiu muito, em casa e no traba-
lho. “Eu não estava conseguindo ser aquela su-
permãe, aquela superprofissional”.

Problemas no trabalho podem ser responsáveis pela 
depressão, como a sobrecarga de tarefas, a falta de 
perspectiva de crescimento profissional, o ambiente 
ruim entre os colegas e com a chefia.

Transtornos mentais e de comportamento, 
como a depressão, já são a terceira causa de 
afastamento do trabalho no Brasil.

Só no ano passado, mais de 80 mil profissio-
nais tiraram licença pelo INSS para se tratar. 
No governo do distrito federal existe um programa 

para ajudar os funcionários. “Vejo o que ele está 
passando na sua vida, tanto no trabalho quanto no 
dia a dia,e encaminho para o apoio psicológico. Ele 
pode ser readaptado, realocado em outra posição 
em outro setor”, explica a psicóloga Ellen da Silva.

O programa também orienta os chefes. “Além de 
liderar, o chefe tem que ter uma sensibilidade”.

Qual é a diferença entre um quadro de depressão e 
um simples desânimo, um período de tristeza? “Ela 
não tem vontade mais de fazer as coisas. Quer ficar 
quieta, parada, deitada. Não tem vontade de traba-
lhar, não tem vontade de sair, diminuição da libido”, 
afirma Synara Ferreira, psicóloga.

Além da ajuda de médicos e terapeutas, é preciso 
ter vontade de reagir. “Ela pode fazer uma ativi-
dade física, uma coisa que ela goste de fazer, é 
muito importante que ela goste de fazer”.

Lídice aprendeu a ser menos exigente com ela 
mesma e começou a fazer corridas todos os dias. 
Está pronta para retomar a vida. 

A cada cinco minutos um trabalhador brasileiro é afas-

tado do serviço por depressão. Segundo médicos e psi-
cólogos, a insatisfação profissional é um dos principais 
motivos. Os dados da OMS reafirmam esse cenário.

Por isso, Rene Cavalcanti, diretor do SINTESP, expli-
ca que é da opinião que o quadro do SESMT das 
empresas deveriam ter o Psicólogo de Trabalho, ele 
poderia auxiliar melhor para evitar estes afastamen-
tos. E com um diaginóstico antecipado (preven-
ção) este quadro de depressão não iria acontecer. 
 
Rene conta que as grandes empresas têm no seu 
RH estes profissionais, mas ele gostaria de ver 
isso como peça fundamental para que a seguran-
ça do trabalho tivesse o apoio desta ferramenta 
na vida de todos. “Estando nossa mente em or-
dem podemos produzir mais, dar maior atenção 
as normas de segurança e também para um bom 
desenvolvimento do ambiente de trabalho”, afirma.  
 
Para Rene, a integração destes profissionais seria 
um avanço em segurança do trabalho em todo nos-
so país e haveria uma valorização ainda maior deste 
profissional que tem a preocupação em entender 
como nos sentimos e agimos e devolver isso da me-
lhor forma possível para nós.  

E 
stão abertas as inscrições para a primeira edi-
ção do Prêmio SINTESP DE SEGURANÇA E 
SAÚDE NO TRABALHO. O objetivo do Prêmio 

é destacar as principais empresas que atuam no Es-
tado de São Paulo, possibilitando aos Técnicos de Se-
gurança do Trabalho maiores opções de consulta em 
suas compras, inclusive com a devida recomendação 

dos seus pares, gerando econo-
mia e melhoria das condições de 
fornecimento devido aumento da 
demanda, reconhecimento dessas 
empresas pelo seu processo de me-
lhoria contínua, além de ampliar o 
agrupamento em torno do SINTESP 
e fortalecer a categoria.

Através da indicação dos profis-
sionais TSTs serão destacadas as 
três empresas mais consistentes 
em cada categoria no Estado de 

São Paulo. “Estamos solicitando que os profissionais 
nos indiquem uma empresa para cada categoria, to-
talizando, no mínimo, 25 empresas da relação que 
consta no link prêmio, sem levar em conta preços 
e valores, mas, sim, a excelência de seus produtos. 
Desta forma vamos ter fornecedores avaliados pe-
los nossos pares e com isso maiores oportunidades 

para cada um, representando melhores condições 
técnicas e financeiras para todos”, informam os di-
retores do SINTESP.

“Gostaríamos de contar com a participação de 
todos os profissionais da categoria, bem como 
que continuem colaborando com o SINTESP, que 
tem como missão defender e proteger correta-
mente os trabalhadores e salvaguardar os inte-
resses dos Técnicos de Segurança do Trabalho 
no estado de São Paulo”, destaca Marcos Anto-
nio A. Ribeiro, presidente licenciado.  

Iniciativa pioneira do SINTESP visa destacar, na opinião dos Técnicos de Segurança no 
Trabalho do estado, as principais empresas fornecedoras do setor de SST

OS VOTOS ESTÃO ABERTOS
até o dia 20 de agosto de 2018, no link:

http://sintesp.org.br/premio-sintesp-sst-2018.php,
no qual constam as Categorias e  

o Regulamento do prêmio.  
Os participantes concorrem a um NOTEBOOK.
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Método da Árvore de Causas investiga as  
  múltiplas razões de acidentes do trabalho

Prêmio Top of Mind 2018 reconhece boas práticas em SST

O 
método da Árvore de Causas possibilita 
a investigação e análise de acidentes, 
olhando para a empresa como um 

sistema funcional com múltiplos elementos. 
“O acidente de trabalho, dessa maneira, deve 
ser apreendido como a materialização de uma 
disfunção ou anomalia do sistema”, explica o 
engenheiro de Minas e de Segurança, Leoni-
das Pandaggis, tecnologista da Fundacentro. A 
aplicação dele permite discriminar as múltiplas 
causas do acidente e eliminar os focos de riscos. 

Assim, pode ser um instrumento 
de prevenção, para que outros ca-
sos não ocorram.

A metodologia sobre “O Método da 
Árvore de Causas na Investigação e 
Análise de Acidentes do Trabalho” 
foi passada para os profissionais da 
área de Segurança e Saúde no Traba-
lho, durante curso realizado na Fun-
dacentro, em São Paulo, ministrado 
pelo professor Leonidas Pandaggis, 
que discutiu o papel e a inserção da 

investigação e análise dos acidentes de trabalho nos 
sistemas de gestão da SST nas organizações. 

O especialista também apresentou as principais 
concepções causais do acidente de trabalho e as 
definições mais usuais. Outros conceitos discuti-
dos foram culpa, responsabilidade, segurança in-
trínseca, acaso, fatalidade e livre arbítrio, visando 
à desconstrução conceitual do paradigma do ato 
inseguro versus condição insegura como explica-
ção para os acidentes de trabalho.

Conforme o docente, nos dias atuais ainda perdu-
ram conceitos atrasados em relação à análise de aci-
dentes do trabalho. “Não é raro encontrar relatórios 
que após uma série de considerações terminam por 
recair no surrado binômio ato inseguro X condição 
insegura, abortando a possibilidade de, através da 
investigação, chegar às causas reais do acidente e 
assim propiciar a concepção de medidas preventivas 
eficazes”, explica Leonidas.

Segundo divulgação da Assessoria de Comunicação 
Social da Fundacentro, os alunos puderam conhecer 
os fundamentos do método da árvore de causas e 
aplicá-los a partir de exercícios de análise de aciden-
tes em grupo. A aplicação consiste na coleta, orga-
nização e classificação das informações relativas ao 
acidente de trabalho e todos os seus antecedentes 
para a construção da árvore, que possibilita o esta-
belecimento de relações lógicas entre fatos e suas 
representações gráficas. Segundo Leonidas, tudo 
isso é fruto de análise, mapeando-se os focos de 
riscos e a atividade. Ainda se definem as medidas de 
prevenção, com a identificação, seleção, implanta-
ção e acompanhamento das mesmas.  

O 
Prêmio Top ofMind2018, promovido pela 
Revista Proteção, tem como objetivo des-
tacar as marcas que estão na cabeça dos 

prevencionistas. Este ano, a cerimônia de entrega foi 
realizada no dia 2 de agosto, no auditório do Centro 
Universitário Senac de Santo Amaro, em São Pau-
lo – SP, durante o Congresso Brasileiro de Saúde e 
Segurança no Trabalho.

Em sua 22ª edição, a premiação é resultado da 
Pesquisa Nacional de Saúde e Segurança do Tra-
balho realizada nos meses de janeiro a abril deste 
ano. Esta edição contou com a participação de 946 
profissionais que escolheram as melhores marcas. 
A iniciativa premiou as 10 marcas mais lembradas 
do setor de Segurança e Saúde no Trabalho. O SIN-
TESP marcou presença e prestigiou a entrega por 
meio dos seus representantes, Marcos A. Ribeiro, o 
Marquinhos da Prevenção, presidente licenciado da 
entidade; e o diretor Armando Henrique. 

O Prêmio Top OfMind nasceu em 1995, com a cria-
ção do Anuário Brasileiro de Proteção e, ao longo 

dos anos tornou-se o prêmio mais cobiçado do se-
tor, sendo que a entrega dos troféus ocorre anual-
mente na cidade de São Paulo, na qual concentra-se 
o maior número de empresas prevencionistas.

Este ano, as 10 marcas mais lembradas foram: 3M, 
Marluvas, MSA, Bracol, Fujiwara, Hércules, Danny, 
Luvex, Ansell e Balaska. Na ocasião também foram 
reconhecidas as marcas mais lembradas em catego-
rias específicas, como calçados de segurança, cremes 
protetores, capacetes de segurança, equipamentos de 
segurança para trabalho em altura, luvas de proteção, 
protetores auditivos, protetores faciais, óculos de segu-
rança, protetores respiratórios, roupas especiais para 
trabalhos profissionais, empresas distribuidoras de EPIs, 

fabricantes de tecidos para uniformes, entre outras. 

E no dia 3 de agosto foi realizada também a entrega 
do Prêmio Proteção Brasil de Saúde e Segurança do 
Trabalho. A láureaé considerada a mais importante dis-
tinção concedida ao trabalho desenvolvido dentro das 
empresas em prol da saúde e segurança do trabalha-
dor. Desde 2005 foram premiadas empresas de todas 
as regiões brasileiras, profissionais que se destacam 
pela sua ação em prol da qualidade de vida dentro dos 
locais de trabalho. A seleção acontece por boas práticas 
de SST, através da avaliação dos cases desenvolvidos.

Mais informações podem ser acessadas no portal: 
www.revistaprotecao.com.br   

Fonte: ACS Fundacentro




