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A “Saúde” dos Profissionais de
Segurança e Saúde do Trabalho

“N

ossa prioridade deve ser cuidar de nós mesmos e investirmos no cuidado futuro”.
Essa foi a principal mensagem deixada pelo médico,
especialista em Saúde Pública e Médico
do Trabalho, na palestra sobre “A saúde
dos Profissionais de Segurança e Saúde do
Trabalho, dia 27 de novembro. De forma
descontraída, Dr. Rene Mendes, lembrou o
início de sua trajetória na área médica com
o suporte técnico da Fundacentro, o que
agregou muito valor à sua vida profissional e, portanto, tratava-se de uma honra e
satisfação pessoal participar do evento comemorativo ao Dia do Técnico e Técnica de
Segurança,...
confira na p. 4
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QUE VENHA 2019.
NÓS O AGUARDAMOS ANSIOSOS
O tempo passa, o tempo voa,e a gente
continua na labuta.Janeiro de 2019 e
já estamos aqui, novamente, iniciando
Marcos Antonio de
mais um ano de atividades, no qual,
Almeida Ribeiro
depois de superarmos mais 365 dias
Presidente do SINTESP
do ano de 2018 cheios de problemas
políticos, inúmeros casos de corrupção, alterações
de normas de SST, entre outras tantas dificuldades
encontradas. Aqui estamos, outra vez,trabalhando
sempre em prol denovas conquistas para a nossa
categoria. E mesmo com as mínimas condições, devido à reforma trabalhista que foi sancionada pelo
último governo, retirando muitos direitos dos trabalhadores, bem como a sustentação financeira das
entidades de classe, como os sindicatos de trabalhadores, nem por isso deixamos de trabalhar cheios de
esperanças que, nesse novo ano, as coisas tendam
a caminhar para um lado em que venhamos a ter
uma luz no final do túnel, para continuarmos a trilhar de acordo com as nossas diretrizes.
Temos grandes expectativas que para este ano
de 2019, com a posse de um novo governo que
foi eleito democraticamente pelo povo, e mesmo
sabendo que muitos daqueles que foram empossados para comandarem o nosso País por mais
quatro anos, são de pensamentos contrários em
fortalecer o movimento dos trabalhadores, nós, da
categoria dos Técnicos de Segurança do Trabalho,
mesmo sendo oprimida por não termos um país
com uma consciência prevencionista, não perde o
otimismo e continua a trabalhar.
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Estamos iniciando o maior processo de nossa entidade que é a elaboração da Pauta de Reinvindicações
para a nossa Convenção Coletiva de Trabalho, na
qual estaremos mantendo três clausulas importantíssimas para a nossa categoria, que são:
1ª. Manutenção de nosso piso salarial da categoria
no estado de São Paulo, bem como reajuste acima
da inflação e também aumento real para os salários
dos TSTs;
2ª. Manutenção dos doze dias (dez dias durante
a semana, mais dois sábados) para que os profissionais possam participar de cursos de atualização
técnica, eventos, palestras, feiras,congressos, entre
outros eventos relacionados à SST;
3ª. Manutenção da Cláusula mais benéfica, que dá
a todos os nossos representados todos os direitos as
cláusulas negociadas pelos sindicatos preponderantes de todas as categorias;
Este será um dos nossos grandes desafios dentre
vários outros que virão no decorrer desse ano. Portanto, conclamamos aos nossos representados sobre
a importância da participação de todos nas diversas
atividades realizadas pelo nosso sindicato.
Lembrando, mais uma vez, que uma entidade não
terá êxito se toda a categoria não estiver atenta
e participante em todas as discussões realizadas
pelo sindicato.
E que venha mais um ano pela frente. 2019 te esperamos ansiosos, pois sempre estaremos dispostos a
realizar tudo naquilo que se tratar do bem-estar do
profissional Técnico de Segurança do Trabalho.
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A “Saúde” dos Profissionais de
				 Segurança e Saúde do Trabalho
Os desafios que os profissionais prevencionistas vão enfrentar com a nova
conjuntura trabalhista demandam mais atenção com a sua saúde, alertou o
médico do Trabalho, Dr. Rene Mendes, em palestra especial para o SINTESP

“N

ossa prioridade deve ser
cuidar de nós mesmos
e investirmos no cuidado futuro”. Essa foi
a principal mensagem
deixada pelo médico, especialista em
Saúde Pública e Médico do Trabalho, na palestra sobre “A saúde dos Profissionais de
Segurança e Saúde do Trabalho, dia 27 de
novembro. De forma descontraída, Dr. Rene
Mendes, lembrou o início de sua trajetória
na área médica com o suporte técnico da
Fundacentro, o que agregou muito valor à
sua vida profissional e, portanto, tratava-se
de uma honra e satisfação pessoal participar do evento comemorativo ao Dia do Técnico e Técnica de Segurança, à convite do
SINTESP e em parceria com a Fundancentro, duas entidades pelas quais ele afirmou
ter enorme admiração.
Parabenizando todos os profissionais da

4

S

categoria
prevencionista,
Rene Mendes ressaltou a importância do tema escolhido
para a palestra. “Esse tema
não envolve exclusivamente os Técnicos de Segurança
do Trabalho, categoria que
faz parte da história da prevenção no Brasil e que, sem
dúvida, merece essa comemoração. Na verdade, o tema
definido para essa palestra,
que contou com a intermediação do Cosmo Palasio, diretor
do SINTESP, também envolve
outros profissionais do nosso
campo prevencionista”, observou.

de épocas diferentes, com
experiências diferentes, era
um momento para importantes questionamentos. Diante disso, ele convidou todos
os presentes a fazerem uma
breve reflexão sobre o papel
de cada um nesse universo.
“Olhem para si mesmos, individualmente, como categoria profissional, mulheres e
homens”, estimulou. Nessa
Dr. Rene Mendes foi
linha, ele começou a indao palestrante especial,
gar sobre questões de quem
convidado pelo
somos, quanto somos, onde
SINTESP, para o evento
comemorativo pelo Dia
trabalhamos, de que adoedo TST, em novembro,
cemos, do que iremos adoena Fundacentro
cer no futuro e, também as
perguntas fatais, que muitas
Dividido em três tópicos, Rene ressaltou vezes não fazemos ou não queremos fazer,
em sua palestra que o fato de que nesse que são “quando ou de que morreremos?,
dia de festa estavam reunidos profissionais ou“como viveremos?”.
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Com esses questionamentos Dr. Rene complementou salientando que: “viveremos
para trabalhar, para viver, e viveremos para
completarmos uma carreira digna, uma carreira respeitada, ética, como foi bem ressaltado aqui nas falas das autoridades que me
antecederam nesse evento. Só depende de
nós”, evidenciou.
Retratando um pouco da sua história pessoal, Dr. Rene informou que em 1945, na
cidade de Ijuí, RS, ele nasceu e comentou
sobre o seu desenvolvimento ao lado dos
pais e irmãos. “Comecei a trabalhar muito
cedo, na Construção Civil, onde fui servente
de pedreiro clandestino, aos 12 anos; aos
14 tirei minha carteira de trabalho. Desde o
começo eu trabalhei muito durante o dia e
estudava a noite. Quando entrei na Faculdade de Medicina, fiz concurso para o Banespa. Comecei a trabalhar no banco durante
o dia e estudava a noite. Foi uma rotina de
seis anos, em tempo integral, mas que somou muito para alimentar minha perseverança nos anos seguintes. Agora, vou fazer
73 anos e, creio que, de todos os presentes nesse auditório, eu tenho muita história para contar e garanto, de acordo com
a avaliação que faço com base na minha
vivência, que envelhecer é a melhor alternativa do que não envelhecer, ou seja, morrer
jovem”, ponderou.
Com essas lembranças, Rene Mendes aproveitou para brincar com a plateia. “Aos 20
você tem potencial, aos 40 anos você tem
muita experiência, aos 60 tomara que tenha
um bom plano de saúde, pois a realidade
nem sempre é condizente com o queremos
ou planejamos e acabamos nos deparando
com diversos desafios que não tínhamos
elencados na construção do nosso dia a
dia”, mencionou.
Experiências

Para Dr. Rene, relembrar os profissionais
que já se foram é uma forma de lembrar de
nós mesmos, que continuamos com nosso
trabalho, e pensar sobre o que fazemos, e
como fazemos, e, o mais importante, que
legado vamos deixar. “Hoje o que vocês vão
fazer ou que já estão fazendo sãoem bases
mais intensivas, diante do atual ambiente
do trabalho no País, onde é necessário ser
um profissional de alto rendimento e, com
isso, é mais do que comprovado, que, fazenS

do uma comparação ao processo da cana
de açúcar nas usinas de açúcar e álcool,
esse trabalhador vira um bagaço, infelizmente”, aponta.

início do livro,Cortella cita as quatro grandes perguntas que fazemos a nós mesmos,
em nosso chamado juízo final, e o quanto
isso nos faz refletir em nossa caminhada”.

Essa mensagem, segundo Dr. Rene o impressiona muito porque é essa situação que
os profissionais prevencionistas, diante do
cenário nacional, também vão enfrentar.
“Essas exigências de alto desempenho, de
se entregarem de corpo e alma em todas as
horas do dia, da noite e nos fins de semana
também, sem falar a questão salarial, que
muitas vezes é fator de insegurança e estresse”, menciona. Ele completa que, talvez,
os profissionais de hoje alcancem as metas
faraônicas que são exigidas e os padrões de
rendimento a base de analgésicos, antiinflamatórios, remédios para dormir, para não
dormir, entre outros desafios e consigam
depois disso, chegarem ao patamar de que
possamum dia receber uma justa homenagem, o que não acontece com todos. “É
uma triste realidade, quando, muitas vezes,
por fim, como acontece com a cana de açúcar, que vira bagaço, é queimada, dá muito
dinheiro, mas sua descartabilidade é uma
ocorrência real”, afirma.

Ao citar esse livro, Dr. Rene explica que a
intenção é motivar para que façamos essas
perguntas a nós mesmos, a todo momento.
“Para quem está no começo da carreira vai
ser um orientador; quem está no meio da
carreira pode fazer metade das avaliações

Campanha
Associativa 2019
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.

Ao falar sobre os médicos, Dr. Rene informa
que eles, que sempre perguntam onde dói,
não conseguem examinar e encontrar essa
dor porque ela está em um lugar que não é
visível, não há exame de imagem e nem de
laboratório, para olhar por dentro, ou seja, a
alma, o coração, a psique, desses trabalhadores. “Issoserve para nos fazer pensar e,
para isso, trago uma pessoa muito conhecida, o filósofo e pedagogo Mario Sérgio Cortella, que tem um livro muito interessante, o
`Por que fazemos o que fazemos?´. Logo no
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Mais informações:
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Dr. Mendes: “De tempos em tempos é
importante fazer uma autoavaliação,
ajustar o que for preciso para
continuarmos as atividades”

do passado e metade de reposicionamento
para o futuro; quem está numa fase mais
adiantada da carreira, pode fazer um balanço e, talvez, até retificar suas condutas, suas
atividades e, de alguma forma, se reorientar”, aconselha.

pelo calcanhar para ele não afundar. Com
isso, apesar de ter se tornado poderoso ele
tinha um ponto vulnerável, o seu calcanhar.
E alguém que conhecia esse detalhe, outro guerreiro envolvido na guerra, fez um
complô para atacarem Aquiles em seu calcanhar e o derrotaram. Minha reflexão, com
base nessa história mitológica é que todos
nós temos um ponto vulnerável. No meu
caso, eu tenho uma diverticulite, se eu ficar
muito estressado, eu tenho crises. Outros
têm insônia, tem cólicas, tem tonturas, dor
de cabeça, úlceras, ou seja, são problemas
causados pelo estresse no trabalho, que,

muitas vezes, vamos perceber tardiamente,
mas que poderiam ter sido evitados”, observa.
Nesse sentido, Dr. Rene diz que nenhum
órgão do nosso corpo é mais importante
que o outro. Todos são igualmente importantes no equilíbrio, na harmonia, do nosso
organismo. “Quando uma parte sofre, todos
sofrem. Essa reflexão vale para ressaltar
que qualquer ponto vulnerável da sua vida,
qualquer fragilidade, vai ter uma repercussão muito grande sobre você e é preciso
ampliar essa proteção”, aconselha.

Cuidados

O terceiro ponto frisado por Rene Mendes,
emendando com essa autoavaliação do
seu trabalho, é a necessidade e o convite
para cada um cuidar de si mesmo. “Nesse
sentido, começo com uma ideia que vem
da mitologia grega que todas as pessoas
têm de alguma forma um ponto vulnerável, começa justamente com a lembrança
de Aquiles, um vencedor temido na Guerra
de Tróia, que era invulnerável, mas tinha
alguém que sabia do seu segredo, que ele
tinha um ponto frágil, devido ao fato que
logo depois que ele nasceu sua mãe foi
banhá-lo no rio para ficar imune a todos os
ataques, o colocou na água, mas segurou
6
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Por outro lado, ele chama a atenção pelas menções que foram feitas sobre tantas
preocupações que permeiam a categoria
dos Técnicos de Segurança do Trabalho. “Se
há colegas que estão sofrendo, se estão desempregados, outros que estão em desvantagens preocupados pela questão salarial,
e chegando até a serem humilhados, nós
também sofremos, somos solidários. E não é
por questão de classe, mas de solidariedade,
que é um princípio básico da vida”, destaca.

necessárias pela idade, pelo gênero, entre
outros temas, não somente do trabalho,
mas fora do trabalho. “Você tem que cuidar de você mesmo, eu de preciso cuidar
de mim mesmo, ou então não tenho moral
para dar palpite e orientar os outros. Isso
nos leva a pensar em outro desafio grande
que é quanto trabalhar e quanto cuidar de
si e da sua família. Esse dilema é cada vez
mais cruel e difícil e existem pessoas que
optaram por apenas trabalhar e esqueceram que tem esposa, marido, filhos, pais,
etc, então, é imprescindível lembrar que
Um outro princípio que ele destacou em re- tem você e a família, sobretudo, porque na
lação a saúde dos TSTs e demais profissio- situação atual muitos estão a trabalhar, dia
nais do setor, e que são, na sua concepção, e noite sem parar, porque levam para a casa
os prevencionistas dos outros, as vezes se as tarefas por meio do celular e acabam
esquecem deles mesmos, das prevenções respondendo demandas do trabalho, dando
Agora com a epidemia da terceirização,
onde leia-se, precarização, as pessoas vão
ser autônomas e não vão ter chefe, é um
sonho permitido, mas de certa forma, na
opinião do Dr. Rene, isso é uma ilusão. “E
enquanto nós não nos virmos como trabalhador, trabalhadora, nós não conseguiremos entender o nosso irmão, o outro trabalhador, se acharmos que estamos numa
posição diferente, não nos enxergaremos
como iguais”, explica.

continuidade às suas atividades em casa. E,
assim, estamos agora com a necessidade de
cuidar também de nós mesmos e investirmos no cuidado futuro”, ressaltou.
Para Rene Mendes,temos, todos nós, o direito ao futuro com dignidade, com segurança,
proteção social e com esperança, algo que
pouca gente tem hoje, essa garantia, pois
estão se esvaindo as garantias que nós tínhamos de uma aposentadoria digna. “Não
são ameaças, são realidades e essas questões precisam ser encaradas de frente para
dar andamento em nossa evolução positiva.
Cuidem de si, integralmente. Essa é a minha
mensagem para que vocês, TSTs, prossigam
nessa profissão tão linda, pois fazem parte
da família prevencionista”.

Diversidade e a
Segurança do Trabalho
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Pesquisa aponta problemas de mobilidade
para funcionários com deficiência

P

oucas empresas no
mundo têm estrutura
para receber trabalhadoresPCds. Uma pesquisa
recente da Toyota Mobility
Foundation, com 575 usuários de cadeira de rodas em
cinco países (América do
Norte, Brasil, Grã-Bretanha,
Índia e Japão), constatou
que 39% deles tinham sido
incapazes de trabalhar devido a problemas de mobilidade. Dos pesquisados, apenas
4% disseram não sentirem
efeitos negativos da falta de estrutura.

Clemente, do Espaço da Cidadania,
apresentou a cartilha e explicou seus objetivos
em prol da inclusão junto aos trabalhadores

A pesquisa aponta que no Brasil 92% das pessoas, que utilizam cadeira de rodas ou outro dispositivo de mobilidade, relatam já ter vivenciado
alguma consequência negativa na vida profissional em decorrência do uso desses equipamentos.

da Cidadania foi demonstrado o trabalho
tão produtivas devido aos seus atuais disposi- conjunto com todos os setores que aceitam
tivos de mobilidade. Há claras implicações so- trabalhar em rede para ampliar possibilidaciais e econômicas que destacam a necessidade des de inclusão profissional. Um exemplo de
urgente de inovação no campo da tecnologia resultado deste trabalho coletivo de 2018 foi
assistiva”, disse em nota Ryan Klem, diretor de a elaboração da cartilha Inclusão é “Atitude!
Entre os profissionais brasileiros, a dificulda- Programas para a Toyota Mobility Foundation. Qual é a tua?”, que no prazo de março a
de mais citada foi a necessidade de reduzir o
setembro de 2018 um grupo de voluntários
Ações
que
valorizaram
a
inclusão
número de horas trabalhadas por dia devido
do Espaço da Cidadania debruçou-se na taàs dificuldades de acesso. Essa situação foi A realização do Seminário Internacional sobre refa de desenvolver a cartilha de bolso, com
relatada por 45% dos entrevistados. Entre os a Empregabilidade da Pessoa com Deficiência, linguagem simples, para estimular atitudes
cinco países que participaram da pesquisa, a entre 11 e 13 de dezembro de 2018, na Es- de trabalhadores a favor da inclusão.
cola Nacional de Administração Pública, em
média é de 30%.
Brasília, provou que há espaços na sociedade Para esse trabalho, somaram forças 42 orO segundo problema mais citado foi a limita- para efetivo trabalho de todos para derrubar ganizadores em 11 encontros presenciais inção dos postos a que as pessoas que usam mitos e preconceitos visando garantir trabalho cluindo uma videoconferência com a OIT em
cadeira de rodas poderiam se candidatar, com decente para todos. Países como Alemanha, Genebra, em 18/04/2018, gerando uma car41%. A média entre os cinco países é de 34%. Angola, Argentina, Chile, Uruguai, México, tilha de 40 páginas, já lançada em São Paulo
Portugal, Espanha, Suíça, Itália, República Do- (Osasco, Taboão da Serra e Capital) e Paraná
“Potencialmente, milhões de pessoas em todo minicana, Panamá, Reino Unido, entre outros, (Curitiba) que contou com 40 parceiros que
o mundo são incapazes de trabalhar ou de ser foram representados no evento.
já a utilizam desde setembro. Atualmente ela
está disponível na versão impressa, MP3 e
Organizado pelo EUROSOCIAL+ e Secretaria Braille. A publicação eletrônica será lançada
Nacional dos Direitos da Pessoa com Defi- em fevereiro de 2019.
ciência – MDH, vários setores da sociedade
brasileira compareceram com contribuições “Temos muitas pessoas mundo afora envolviao debate. O Sindicato dos Metalúrgicos de das na mobilidade do trabalhador com defiOsasco e Região demonstrou sua trajetória ciência. No Brasil, ainda necessitamos ampliar
de 18 anos na sensibilização de empresas muito este engajamento, envolvendo os proe trabalhadores, tendo como ponto alto os fissionais de RH e o Técnico em Segurança do
resultados da Pesquisa Anual sobre Lei de Trabalho, que também tem papel nesse trabaCotas junto ao setor (os resultados do ano lho. Para isso, necessita se atualizar a respeide 2018 serão apresentados em fevereiro to”, complementa Rene Cavalcanti, diretor de
próximo), e através da dinâmica do Espaço Comunicação do SINTESP.
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e-Social - Última fase promete ser a
mais complexa de todo o projeto

A

partir de julho deste ano, as empresas
brasileiras que faturaram acima de R$ 78 milhões em 2016 precisarão
cumprir a quinta e última etapa do eSocial,
que promete ser a mais complexa de todo
o projeto do governo federal. Os desafios
envolvendo as obrigações de Segurança e
Saúde no Trabalho (SST) são grandes, isso
porque, enquanto os demais leiautes foram
adaptados de rotinas já realizadas pelas
empresas, no caso de SST, muitas companhias não possuem informações estruturadas e automatizadas.
O principal desafio nesse momento é verificar a qualidade das informações que o RH
e a área de medicina e segurança do trabalho possuem. Lembro que o governo não
exigirá novas informações relacionadas ao
tema. – Tudo que será cobrado pelo eSocial
já é previsto na legisla-
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ção. Entretanto, muitas empresas deixavam
de fazer e não eram penalizadas por isso.
Com a obrigatoriedade do envio de informações de SST, a fiscalização
conseguirá cruzar dados e
identificar as companhias que
não cumprem a lei.

tos determinantes que as empresas precisam estar atentas para evitar multas:
1 - Obrigações
substituídas

Nesta etapa do eSocial, algumas obrigações trabalhistas
serão substituídas. Por exemplo, no caso do Livro de ReAtualmente, a parcela das
gistro de Empregados (LRE),
companhias que descumele pode ser alterado para a
prem a legislação que rege
versão eletrônica ou mantido
o assunto é grande. Cenário
no formato físico se a emque pode ser percebido em
presa preferir. Já o Cadastro
levantamento divulgado pelo
Geral de Empregados e DeMinistério Público do Trabalho
sempregados (CAGED) será
(MPT). O estudo revelou que,
Sáttila Silva
digital. Com relação às obrientre 2012 e 2017, foram re- Gerente de Planejamento
gações previdenciárias, serão
gistrados quase 4 milhões de da LG - Lugar de Gente,
empresa especialista em
substituídos o Perfil Profissioacidentes e doenças no am- tecnologia para gestão
gráfico Previdenciário (PPP),
biente de trabalho. Também de RH
cujo formulário vai deixar de
apontou que, no Brasil, a cada
existir. Para os fatos ocorridos
48 segundos acontece um acidente de trabalho e a cada 3h38 um tra- anteriormente à data da obrigatoriedade
balhador perde a vida pela falta da cultura dos eventos de SST no eSocial, permanece
de prevenção à saúde e à se- o formulário em papel. A Comunicação de
gurança nas em- Acidente de Trabalho (CAT) também será
substituída somente quando for emitida
presas.
pelo empregador, os demais emitentes leImportante lem- gais deverão usar o Sistema CATWeb.
brar que o governo impõe multas Algumas obrigações, entretanto, não serão
de alto valor aos substituídas pelo eSocial, já que o governo
negócios que não manterá obrigatória a elaboração de alguns
respeitam leis li- documentos como: Programa de Prevenção
gadas à saúde e de Riscos Ambientais (PPRA), Programa de
segurança do traba- Controle Médico de Saúde Ocupacional
lhador. Além disso, (PCMSO), Atestado de Saúde Ocupacional
essa etapa é com- (ASO), Laudo Técnico das Condições do
posta por sete leiau- Ambiente de Trabalho (LTCAT) e o registro
tes, seis tabelas, duas de entrega do Equipamento de Proteção
regras de validação Individual (EPI).
de informações, além
da substituição do 2 - Tabelas Importantes
Perfil Profissiográfico Reforço que algumas tabelas do eSocial
Previdenciário (PPP) são muito importantes para a área de SST
e a Comunicação de por tratarem do monitoramento biológico
Acidente de Trabalho e reconhecimentos dos fatores de risco no
ambiente de trabalho. São elas: Fatores de
(CAT).
Risco (Tabela 23), Procedimentos DiagnósVeja a seguir ticos (Tabela 27) e Atividades Insalubres,
cinco pon- Perigosas e/ou Especiais (Tabela 28). As
I

N

T

E

S

P

Jornal do Sintesp - Nº 307 - Janeiro de 2019

Cronograma do eSocial 2019
Ambiente de testes
estará disponível para
eventos de SST a partir
de 18/03.
Empresas de qualquer
grupo poderão enviar seus
eventos para teste.

O ambiente de testes (produção
restrita) será aberto para o recebimento de eventos de Segurança
e Saúde no Trabalho - SST a partir
do dia 18 de março. Compõem os
eventos de SST a tabela de ambientes de trabalho, comunicação
de acidente de trabalho, monitoramento da saúde do trabalhador,
exame toxicológico do motorista
profissional, condições ambientais
do trabalho - fatores de risco, treinamentos, capacitações, exercícios
simulados e outras anotações.
De acordo com o cronograma do

1º GRUPO –  Entidades
empresariais com faturamento
no ano de 2016 acima de
R$ 78.000.000,00

eSocial, os primeiros obrigados ao
envio dos eventos de SST, a partir
de julho de 2019, são as grandes
empresas (com faturamento superior a R$78 milhões), pertencentes
ao Grupo 1.

Substituição GFIP FGTS: fevereiro/2019  (Conferir Circular
CAIXA nº 832/2018)

2019 - Após a conclusão da 1ª
etapa, que envolveu as 13.115
maiores empresas do Brasil, o Receita Federal realizou um diagnóstico diante das principais dificuldades
que as empresas enfrentam para
ajustar seus sistemas e processos
ao novo modelo de informação.

SST: julho/2019
2º GRUPO – Entidades empresariais com faturamento no ano
de 2016 de até R$ 78.000.000,00
(setenta e oito milhões) e que
não sejam optantes pelo Simples
Nacional

Dessa forma, atendendo à solicitação das entidades representativas
de diferentes contribuintes, e
pensando na otimização e melhoria do sistema, o Comitê Diretivo
ampliou o prazo do eSocial e
do processo de implantação do
sistema.

Periódicos: 10/01/2019 (dados
desde o dia 1º); Substituição GFIP
para Contribuições Previdenciárias: abril/2019; Substituição GFIP
FGTS: abril/2019
SST: janeiro/2020

empresas também devem estar atentas à equipamentos específicos de medição para
Tabela 29 – Treinamentos, Capacitações, a quantificação dos agentes ambientais
Exercícios Simulados e Outras anotações.
presentes no ambiente. O intuito é dimensionar os riscos e estabelecer medidas de
Ainda existem algumas tabelas que fazem controle, bem como o tempo de exposição
parte do envio da CAT e merecem atenção: dos trabalhadores.
Tabela 13 – Parte do Corpo Atingida; Tabela 14 – Agente Causador do Acidente de Se por meio da análise preliminar houver
Trabalho; Tabela 15 – Agente Causador/ a convicção técnica de que as situações de
Situação Geradora da Doença Profissional; exposição são aceitáveis, não serão necesTabela 16 – Situação Geradora do Acidente sárias avaliações quantitativas.
de Trabalho; Tabela 17 – Descrição da Natureza da Lesão. Outro ponto para acom- 4 - Equipamento de proteção
panhar é a Tabela 24 – Codificação de Aci- Destaco que é fundamental que as emdentes de Trabalho, que tipifica o acidente presas estejam atentas à diferenciação
de acordo com os artigos 19 a 21 da Lei do conceito dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e dos Equipamentos
8.213/91.
de Proteção Coletiva (EPC) no eSocial. Os
3 - Avaliações quantitativas X
EPIs são dispositivos ou produtos indiviqualitativas
duais utilizados pelo trabalhador, destiA avaliação qualitativa é aquela que faz nados à proteção de riscos que ameaçam
a inspeção sobre determinado local de sua segurança e sua saúde no ambiente
trabalho, observando as características es- de trabalho. Já os EPCs são destinados à
pecíficas do ambiente laboral, os agentes proteção de riscos que ameacem a seguambientais, as atividades exercidas e as rança e a saúde de um grupo de trabafunções existentes. Já a avaliação quanti- lhadores, como sistema guarda-corpo/rotativa diz respeito à inspeção de determi- dapé, sistema de ventilação e sistema de
nado local de trabalho, utilizando-se de exaustão. – Muitas empresas confundem
S
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3º GRUPO – Empregadores
optantes pelo Simples Nacional,
empregadores pessoa física (exceto
doméstico), produtor rural PF e
entidades sem fins lucrativos
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Tabelas: 10/01/2019; Não
Periódicos: 10/04/2019; Periódicos:
10/07/2019 (dados desde o dia 1º);
Substituição GFIP para Contribuições Previdenciárias: outubro/2019;
Substituição GFIP FGTS: outubro/2019; SST: julho/2020
4º GRUPO – Entes públicos e
organizações internacionais
Tabelas: janeiro/2020; Não
Periódicos: Resolução específica, a
ser publicada; Periódicos: Resolução
específica, a ser publicada; Substituição GFIP para Contribuições Previdenciárias: Resolução específica,
a ser publicada; Substituição GFIP
FGTS: Circular CAIXA específica;
SST: janeiro/2021.

esses conceitos, o que pode ocasionar erros na hora de entregar os eventos de SST
ao eSocial. Por isso, vale a pena conhecê-los, destaca a gerente
5 - Treinamentos e Capacitações

Outro evento importante de SST é a Tabela
29, que trata dos treinamentos, capacitações e exercícios simulados previstos nas
normas regulamentadoras. A tabela está
dividida em três grandes grupos: o primeiro
dos treinamentos com registros obrigatórios
no Livro de Registro de Empregados; o segundo com cursos em que não há necessidade de anotação no livro; e o terceiro que
contém duas anotações que também são
obrigatórias no Livro de Registro de Empregados, como trabalhador autorizado a realizar intervenções em máquinas e equipamentos e trabalhador autorizado a realizar
intervenções em instalações elétricas.
As empresas precisam estar alertas para
o fato de que a capacitação é obrigatória,
mas, o seu registro, não necessariamente.
As companhias que optarem por substituir
esses livros pelo eSocial precisam estar
atentas a esse ponto.
P
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Até onde as pessoas vão ?

D

urante toda minha
vida profissional, ou
mesmo mais da metade de minha vida toda, ouvi
muitas coisas sobre segurança e saúde no trabalho.

Boa parte dessas coisas foram
frases bonitas, empolgadas e
algumas delas quase que uma
declaração de amor ou, pelo
menos, compromisso com uma área profissional que também é uma causa. Muitas e muitas
vezes fiquei em dúvida diante do que ouvia; o
tempo me fez ver que tinha razão em duvidar
mas, também, me mostrou que parte daquelas pessoas, de fato, diziam o que sentiam e
tinham, sim, compromisso com a prevenção.

Tenho certeza que a segurança e saúde no trabalho tem futuro; é insustentável uma sociedade, cujo trabalho adoece e mata pessoas, e um
mundo mais consciente,certamente isso será
objeto de repulsa. Minhas inquietações dizem
respeito ao formato ou o maneira
como isso será tratado e o meu
temor que as teorias e as facilidades tomem conta de vez por todas
de uma área que precisa ser tratada de forma diferenciada. Mais
do que nunca, essa área precisa
de pessoas não para defender
corporativismos ou interesses menores – mas, que se proponham
a mostrar rumos e caminhos para
que ela não se perca em meio a
todas as coisas.

Falar é uma possibilidade - é sempre uma
escolha. Falar cria a sensação de que somos
- fazer cria a possibilidade de ser. E é na diferença entre esses verbos que podemos ou não
encontrar as realizações.

E é nessa hora que me pergunto: onde estão todos os que
têm a segurança e saúde no
trabalho como uma causa ou
um ideal?

Digo isso porque vivemos um momento de
muitas incertezas em nosso Brasil - fala-se
muito e por toda parte - especula-se sobre
quase tudo - mas ninguém ao certo sabe o
que irá ocorrer.

Vejo que alguns estão se perdendo, mais preocupados com política do que com a segurança
e saúde do trabalhador, propriamente, dizendo. Sempre penso que antes da consciência profissional exista nas pessoas a consciência pesOutros se resguardam - como sempre fizeram soal. E por isso, creio que a omissão silenciosa
- aguardando a nova direção do vento para pode nos causar grandes danos.
assim, quem sabe, encontrarem um novo cargo ou espaço de onde possam seguir falando Não creio nos campos de batalhas, menos ainda no poder de qualquer idealismo extremisemocionados sobre a questão.
ta; Creio na capacidade de se construir uma
Outros ainda, como se não percebessem as sociedade pelo diálogo, pela apresentação de
coisas mudando tentam ainda resguardar as propostas, pelo mostrar direções que sirvam
ao interesse comum. Penso que esse tempo
vai existir, se não for hoje, em algum amanhã.

Claro que entre a tudo isso surgem e seguem
dúvidas sobre o futuro da segurança e saúde
no trabalho e é justamente nessa hora que,
provavelmente, iremos saber mais ainda quem
e quais são aqueles que apenas falam e quantos restarão entre os que fazem e querem fazer.

É uma imensa responsabilidade, em todos os
sentidos, a que tem aqueles que de fato conhecem de perto a realidade da prevenção no
Brasil. Gente que sabe que a simples cópia de
modelos importados se presta apenas a gerar
documentos para omitir a culpa, pessoas que
entendem que a segurança e saúde no trabalho está muito acima dos conflitos do mundo
do trabalho e que, por isso, precisa de cuidados próprios e especiais.

Segundo Cosmo, o objetivo é auxiliar os profissionais e alunos para a
elaboração de currículos, preparação para entrevistas, entre outras
atividades.
Os eventos são totalmente gratuitos com duração de 3 (três) horas.
Os interessados podem entrar em contato com o
diretor Cosmo através do e-mail: cosmo@sintesp.org.br
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Se o que sabemos não virar
voz muito se pode perder.

Se nos calarmos diante das
facilidades e formalidades certamente seremos mais que
coniventes - seremos cúmplices por omissão de tudo que
venha a ocorrer.

No início de fevereiro, o SINTESP dará início as Oficinas para Auxiliar na
Empregabilidade, que serão realizadas às quartas-feiras, na sede do
sindicato.

S

Penso que podem ajudar aqueles que não
enxergam, de fato, a segurança e saúde do
trabalho apenas como uma profissão - ou indo um pouco além
- apenas como um grande negócio. Claro que entendo que, por
consequência, a prevenção se
organiza pela atuação de profissionais especializados e por
haver necessidade de prestação
de serviços e é também um negócio. No entanto, o momento
nos pede mais do que isso.

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

OFICINAS PARA AUXILIAR NA EMPREGABILIDADE
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velhas formas com seus, ainda, mais velhos
interesses.

Que o novo que dizem que virá - seja o que é
bem feito de verdade.
E

S
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Como funciona a insalubridade para quem trabalha em hospitais?
A atividade em lugar não saudável – no caso o hospital – confere o adicional de
insalubridade. Mas não é apenas enfermeira ou médico que tem acesso a esse benefício.

T

rabalhar em um hospital exige muita
atenção tanto do empregado quanto
do empregador. E o ponto de preocupação para quem exerce diversas atividades dentro de um hospital leva o nome de adicional de
insalubridade.

nuos e intermitentes, calor, radiação ionizante,
agentes biológicos, dentre outros definidos
pela norma.

No entanto, nem toda exposição automaticamente confere direito ao adicional de insalubridade. Hoje, existem limites de tolerância
Mas o que é insalubridade e o que significa tra- estabelecido na chamada Norma Regulamenbalhar em um lugar normalmente insalubre?
tadora NR 15. Muitos profissionais que trabalham em hospitais têm direito a esse benefício,
A insalubridade, como o próprio nome sugere, mas existem outros em discussão na Justiça.
trata-se de um lugar não sadio. A lei trabalhista define como local insalubre aquele onde o O percentual do adicional de insalubridade
ambiente de trabalho é considerado hostil à varia entre 10%, 20% e 40% sobre o salário
saúde do trabalhador. Nesse cenário, a lei defi- mínimo vigente à época da exposição. Assim,
ne que o trabalhador tem direito a um adicio- o grau mínimo dá direito a 10% de adicional,
nal, algo como uma compensação pelo tipo de o grau intermediário atribui 20% de adicional,
atividade exercida – no caso de um hospital, já o grau máximo dá direito ao adicional de
estar sujeito a males de todo o tipo que envol- 40%. Isso, claro, é a regra geral para o adiciove o ambiente (riscos biológicos).
nal de insalubridade. Na saúde, a situação é
um pouco diferente.
Mas quem tem direito a esse adicional?
O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) A insalubridade normalmente ocorre quando o
afirma que esse benefício será concedido ao empregado trabalha em contato permanente
empregado que estiver exposto a um agente com pacientes em isolamento por doença inagressivo. Normalmente, entram nessa lista as fectocontagiosa, bem como objetos de seu uso
atividades onde há exposição a ruídos contí- que não estiverem previamente esterilizados.

Também ocorre nos casos onde o trabalho
tem como característica o contato permanente
com pacientes ou com material infecto contagiante em hospitais, serviços de emergência,
enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos de atendimento à saúde.
Ademais, vale destacar que a Justiça tem analisado outras funções ou atividades que geram
direito ao adicional de insalubridade, por exemplo, para quem exerce atividades de limpeza,
portaria, recepção, segurança, dentre outras.
Fonte: Equipe LTSA Advogados – Portal Jus
Brasil

Dificuldades com o psicossocial

“E

stou tentando aprofundar os conhecimentos nas questões psicossociais, mas,
a cada dia que passa, percebo o quanto
é difícil uma análise adequada e ampla”. Com
essa reflexão o engenheiro de Segurança do
Trabalho e coordenador do boletim informativo, Segurito, destaca que o principal problema é que o comportamento humano não tem
uma previsibilidade matemática como podemos verificar em outros fatores. “Expostos a
um mesmo fator de estresse dois trabalhadores podem ter uma reação totalmente diferente. Lógico que algumas situações têm maior
verossimilhança e outras podem ser consideradas de menor probabilidade”, diz.
Como consequência, Sobral aponta que o
foco principal não pode ser exclusivamente
S

os trabalhadores, mas, sim, a identificação
das condições que podem aumentar a probabilidade de determinada condição.
Por exemplo, segundo ele, em uma empresa
com pouco incentivo de crescimento pessoal, postos de trabalho desconfortáveis em
relação a mobiliário e ambiente e pressão
elevada por produção tendem a trazer mais
consequências para os trabalhadores, porém
mesmo neste tipo de ambiente, alguns trabalhadores (talvez a minoria) consigam realizar
suas atividades sem maiores consequências.

Parte desses estressores podem ser identificados pontualmente e com os trabalhadores
conseguindo se adaptar à situação e após
diversos fatores diferentes algo aparentemente `menor´ pode ser o gatilho para uma
situação de sobrecarga mental”, observa.

Diante disso, Mario Sobral comenta que vai
continuar estudando o tema, mas a cada dia
percebe a necessidade de termos a Segurança e Saúde do Trabalho sendo vista não
apenas pelo SESMT, mas, em função do tamanho dos problemas, sendo um fator a ser
considerado por todos. “Isso se dá porque
“Porém, mesmo tendo por foco a análise não tem como apenas alguns poucos profisdessas condições do ambiente de trabalho, sionais conseguirem analisar os problemas,
ainda assim teremos dificuldades, pois, cada que se tornam, a cada dia, mais amplos e
empresa gera uma imensidão de variáveis. complexos”, salienta.
I
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Retrospectivas dos cursos realizados pelo SINTESP em 2018

E

m 2018, um levantamento do Departamento de Cursos do SINTESP, demonstrou
a realização de 52 cursos, com 624 participantes ao longo do ano, sendo 23 empresas
que investiram na atualização e capacitação dos
seus TSTs. Na opinião de Luiz Brito Porfírio, diretor responsável pela pasta, apesar do número
não ter atingido a meta estipulada para o ano, as
expectativas foram atendidas de alguma forma,
devido aos cenários negativos nos campos da
política e economia que fizeram a crise nacional
perdurar ao longo do ano. Por outro lado, nesse
universo apurado pelo SINTESP, foram elencados
227 novos associados, o que representa um ponto positivo para o trabalho do setor de Cursos.
Além dos cursos foram realizados nove Sábados de Capacitação, com 183 participantes;
quatro eventos, representados pelo Dia do
SESMT, Dia da Mulher, Dia Técnico e o CIF
(Classificação Internacional de Funcionalidade)
– uma palestra indicada pela diretora Mirdes
de Oliveira, da Diretoria da Diversidade, com o
objetivo de apresentar aos profissionais de SST
uma ferramenta que auxilia na inserção dos
trabalhadores reabilitados e PCDs, cujo tema
foi ministrado por Eduardo Santana Cordeiro,
mestre e doutor em Saúde Pública e diretor do
Grupo CIF Brasil. “Tivemos participação também em sete palestras externas, com temas
diversos, onde houve a presença do presidente
Marquinhos, em Etecs ou outras entidades que
convidaram o SINTESP para falar sobre o TST e

U

seu papel na segurança e saúde
do trabalho”, explicou Porfírio.
Um tema importante para o qual
foi dado bastante ênfase em
2018, foi o eSocial, com foco no
PPRA, especificamente abordando a área da segurança e saúde
do trabalhado. “Tivemos a oportunidade de esclarecer diversos
pontos para os participantes e
ampliar a capacitação do TST
para lidar com esse assunto tão
importante na agenda das empresas”, destacou Porfírio.

Outra iniciativa que vale destacar, segundo Porfírio, foram os
encontros voltados para interpretação das Normas Regulamentadoras NR 1,
NR 5 e NR 9, especialmente, ministrados pela
diretora Mirdes Oliveira, para orientar os técnicos quanto aos detalhes que essas normas apresentam e exigem mais atenção do profissional.

O diretor informa ainda que o SINTESP está
atuando para promover a atualização e padronização de conteúdo programático e carga
horária dos cursos a serem aplicados na sede e
regionais em todo o estado, bem como a melhor
qualificação de seus instrutores, valorizando a
experiência e proficiência dos seus especialistas
em suas respectivas áreas de atuação.

O departamento de cursos contemplou também
o aprimoramento dos seus instrutores com a
realização de cinco cursos voltados para o nivelamento dos conhecimentos, atualização do trei- Todos os cursos, eventos e encontros são
namento e melhoria na capacitação do instrutor. divulgados no portal do SINTESP. A agenda
de 2019 já está disponível. Os interessaEm 2019, segundo Porfírio, estão sendo progra- dos podem entrar em contato no e-mail:
mados novos módulos, por exemplo, um exclu- treinamentos@sintesp.org.br.

MTE atualiza procedimentos para elaborar
			 e revisar Normas Regulamentadoras

m de seus últimos atos antes de ser extinto, o Ministério do Trabalho aprovou
a Portaria GM/MTE nº 1.224, de 28 de
dezembro de 2018, definindo a nova metodologia de regulamentação em Saúde e Segurança do Trabalho e condições gerais de trabalho.
O texto atual substitui o anterior, que vigorava
desde 2003.
A incorporação da área de SST pelo Ministério da
Economia, a partir de 1º de janeiro de 2019, vem
acompanhada de uma outra mudança.

dispõe a Portaria GM/MTE nº 1.224, publicada no DOU de 31 de dezembro de 2018.
As novas regras passam a valer no lugar daquelas
fixadas pela Portaria GM/MTE nº 1.127, de 2 de
outubro de 2003. Uma das alterações é a que explicita que a proposta de regulamentação contenha análise de impacto regulatório para a criação
ou revisão de texto normativo e plano de trabalho.
A análise de impacto regulatório
poderá ser fundamentada:
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• no impacto esperado, utilizando indicadores (como taxas de acidentes ou
• adoecimentos, trabalhadores atingidos
e não conformidades detectadas pela
Inspeção do Trabalho);
• na vulnerabilidade do grupo alvo; ou
• em inovações tecnológicas.
Já o plano de trabalho deverá conter:

• os pressupostos da proposta;
• os principais aspectos a serem contemplados no texto normativo;
• as etapas do trabalho; e
• o cronograma de trabalho.

• no preenchimento de lacuna regulamentar;
• na harmonização ou solução de conflito
normativo;

Agora, a elaboração e a revisão das Normas
Regulamentadoras deverão observar o que
14

Porfirio: “Em 2019
vamos implementar
mudanças visando
a melhoria dos
treinamentos e demais
atividades oferecidas
pelo SINTESP”

sivo para o tema da Higiene Ocupacional. “A divisão por módulos é
uma maneira de facilitar o acesso
para o técnico e proporcionar que
eles participem sem a necessidade
de se ausentar dias seguidos da
empresa, entre outros benefícios,
como o custo mais acessível”, comenta o diretor. Já o tema Higiene
Ocupacional foi escolhido por ser
uma base importante para o técnico elaborar um bom PPRA, por
exemplo, por meio do qual ele
consegue identificar, qualificar
e quantificar os riscos aos quais
os trabalhadores estão expostos,
entre outros fatores, importantes
que o TST entenda.
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Etapas para a elaboração ou revisão de NRs

A Portaria GM/MTE nº 1.224 modificou e complementou a redação de alguns pontos da versão anterior. O passo a passo para elaborar ou revisar Normas
Regulamentadoras obedecerá à seguinte ordem:
1. Delimitação do tema a ser regulamentado ou
NR a ser revisada
Será estabelecida pelo DSST – Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho, ouvida a CTPP – Comissão
Tripartite Paritária Permanente, após análise de proposta encaminhada por qualquer uma das bancadas.
2. Elaboração de texto técnico básico
Ficará a cargo de GT – Grupo Técnico (de 2 a 6
membros), a ser constituído pelo DSST e composto por Auditores Fiscais do Trabalho. A critério do
DSST, poderão integrar o GT representantes da
Fundacentro e de entidades de direito público ou
privado ligadas à área em questão.
3. Disponibilização do texto técnico básico para
consulta pública
Visa dar publicidade à proposta de regulamentação, em prazo de 30 a 120 dias (que poderá ser
prorrogado, se necessário), para que a sociedade
analise e encaminhe sugestões ao DSST. O DSST
também poderá, ouvida a CTPP, optar por não
submeter determinada proposta à consulta pública. Para participar, acesse o Sistema de Consultas
Públicas de Normas Regulamentadoras.
4. Elaboração de proposta de regulamentação
O DSST constituirá GTT – Grupo de Trabalho Tripartite para analisar sugestões e elaborar proposta de
regulamentação ou de revisão de NR. O GTT terá de
2 a 6 membros de cada bancada, indicados pelas
entidades da CTPP. A primeira reunião poderá ocorrer ainda que a composição não esteja completa.
5. Apreciação da proposta de regulamentação
O DSST encaminhará para apreciação da CTPP a
proposta de regulamentação ou de revisão de NR,
junto do plano de implementação e da indicação do
prazo para entrada em vigor. O plano de implementação poderá prever a elaboração de instrumentos
de divulgação e a realização de eventos para tal fim.
6. Aprovação
A CTPP deverá se pronunciar sobre a proposta de
regulamentação ou de revisão de NR e o prazo
para entrada em vigor.
7. Publicação da norma no Diário Oficial da União
Recebida a proposta apreciada pela CTPP, cabe ao
DSST encaminhá-la à SIT – Secretaria de Inspeção
S

do Trabalho, para que esta decida sobre a questão
que permanecer controversa e enviar o texto final
para publicação no DOU.

e Central dos Sindicatos Brasileiros. Os membros da
CTPP, titulares e suplentes, serão nomeados pela SIT.
A quem se aplicam as Normas Regulamentadoras

8. Implementação assistida
Compreende o acompanhamento da implementação e a revisão crítica da regulamentação. O DSST,
ouvida a CTPP, poderá criar CNTT – Comissão
Nacional Tripartite Temática para acompanhar a
implementação da regulamentação.

As disposições contidas nas Normas Regulamentadoras são de observância obrigatória pelas empresas privadas e públicas, e pelos órgãos públicos
da administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos poderes Legislativo e Judiciário, que
possuam empregados regidos pela CLT.

A revisão crítica deverá ser realizada pela CNTT ou
GT constituído para esse fim, em intervalos não
superiores a 5 anos.

O cumprimento vale tanto para o trailer de cachorro-quente, que possui apenas 1 empregado,
quanto para as grandes empresas, que empregam
milhares de trabalhadores.

Como é formada a CTPP

A Comissão Tripartite Paritária Permanente tem a
seguinte composição:
• 7 representantes do Governo Federal
Os representantes do Governo Federal, titulares
e suplentes, serão indicados pela SIT e pela Fundacentro; pela Subsecretaria do Regime Geral de
Previdência Social; e pela Secretaria de Vigilância
Sanitária, do Ministério da Saúde.

Já para os órgãos públicos com empregados vinculados a Regime Próprio de Previdência Social, o
cumprimento é facultativo. No entanto, é recomendável que todo órgão público cumpra as disposições
das NRs, assim como fazem as empresas privadas.
Lembrando que as Normas Regulamentadoras exigem os requisitos mínimos em matéria de Saúde e
Segurança do Trabalhador. Seu cumprimento ainda
está em fase inicial para pequenas e médias empresas, e precisaremos de algumas décadas e fiscalização constante para amadurecermos nesta área.

• 7 representantes dos empregadores
Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes, serão indicados,
em comum acordo, pela
Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo; Confederação Nacional da Indústria;
Confederação da AgriculAdvogando há mais de 20 anos, na área
tura e Pecuária do Brasil;
previdenciária junto ao INSS e no Judiciário, para
Confederação Nacional do
ajudar nosso cliente na conquista dos seus direitos,
Transporte; Confederação
aposentadoria, revisões e auxílios.
Nacional das Instituições
Financeiras e ConfederaNa área das relações de trabalho buscando os
ção Nacional de Saúde.

direitos trabalhistas dos empregados, de maneira
rápida e eficaz.

• 7 representantes dos
trabalhadores
Os representantes dos
trabalhadores, titulares e
suplentes, serão indicados,
em comum acordo, pela
Central Única dos Trabalhadores; Força Sindical;
União Geral dos Trabalhadores; Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras
do Brasil; Nova Central
Sindical de Trabalhadores
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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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