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SINTESP prioriza proficiência
nos cursos e eventos

P

roficiência é a demonstração de
um conhecimento, competência
e capacidade. É um adjetivo para
qualificar a pessoa que tem um
total conhecimento sobre determinado assunto, que executa tudo com muita
proficuidade, habilidade e competência. Um
indivíduo proficiente é alguém hábil e capaz,
e demonstra conhecimento em um determinado assunto. Para proporcionar esses diferenciais aos Técnicos de Segurança do Trabalho e
demais profissionais prevencionistas que participam dos eventos e cursos realizados pelo
SINTESP, as diretorias de Treinamento, Ética,
Cidadania e Trabalho, e Diversidade, estão
priorizando, cada vez mais, a valorização da
proficiência. Vamos contar...
confira na p. 4
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Editorial

DESCAMINHOS DA SST NO BRASIL

Há muito tempo estamos observando as
tendências em relação as mudanças que estão acontecendo em nosso meio envolvendo a Segurança e Saúde do Trabalho. Tínhamos o sentimento de que um dia começaria
Marcos Antonio de
o desmonte deste tão importante tema, pois
Almeida Ribeiro
como sabedores que somos que o Brasil, inPresidente do SINTESP
felizmente, por não possuir uma mentalidade Prevencionista, este tempo um dia chegaria.
Pudemos observar que nos últimos anos, os setores produtivos patronais através de seus representantes começavam a se movimentar pressionando
PLANO MÉDICO e
politicamente os últimos governos para a desestruODONTOLÓGICO para os TSTs
turação da SST, acabando com direitos conquistaEm uma parceria inédita, o SINTESP
dos com muitas lutas, principalmente, através dos
e o Sindicato dos Comerciários estão
oferecendo aos TSTs, associados ao
movimentos sindicais, atingindo em cheio o então
SINTESP, serviços e atendimento
antigo Ministério do Trabalho diminuindo assim o
nos Ambulatórios Médico e
Odontológico.
seu orçamento a cada ano, causando grandes conA iniciativa visa o bem-estar dos
sequências nesta estrutura. Não precisamos aqui
associados e sua família.
mencionar quais foram estas interferências, pois
Os serviços incluem mais de 15
notadamente pudemos observar o enfraquecimenespecialidades médicas entre clínicas
to deste Ministério, através da não reposição do
especializadas e laboratórios.
seu quadro operacional, comprometendo todo o
Agendamento de Exames,
Consultas e informações de valores:
processo de acompanhamento e fiscalização das
11 2142.3350
condições de trabalho.
Local: Rua Dr. Diogo de Faria, 967
Não obstante a isto, tivemos na sequência a aprovação
Vila Clementino – próximo a
da terceirização da atividade fim das empresas, precaEstação Santa Cruz do metrô
rizando ainda mais as questões de Segurança e Saúde
Transporte gratuito (van)
do metrô até o local.
dos trabalhadores, pois estatisticamente é contabilizaSaída de segunda a sexta-feira, a partir das
do que para cada 10 acidentes de trabalho, sete destes
7h30 até as 18h00 (com intervalos de meia
hora), na Rua Domingos de Moraes, 2.210
acontecem nas empresas prestadoras de serviços.
Mais informações:
Como o desmonte não poderia parar somente por
WWW.SINTESP.ORG.BR
aí, logo em seguida da terceirização, tivemos a
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aprovação da nova reforma trabalhista (Deforma
Trabalhista), aprovada e regulamentada em tempo
recorde pelo nosso Congresso Nacional, que tinha
como objetivo/pretexto, o aumento do numero de
empregos, coisa esta que não aconteceu, muito
pelo contrário, batemos o recorde de 13 milhões
de desempregados. Também tivemos com esta reforma um grande ataque nas questões de SST, tais
como: aumento das horas trabalhadas, permissão
de trabalho em locais insalubres por mulheres
gestantes, redução das horas de refeição dos trabalhadores, trabalho através de home-office, entre
outros, provocando assim, ainda mais a precarização no ambiente laboral.
Continuando o desmonte, tivemos a medida provisória que extinguiu o colegiado envolvendo tri-partismo,
bem como todos os grupos de trabalho que estudavam as alterações e implementações de normas regulamentadoras, causando com isto um desequilíbrio
nas relações Capital e Trabalho, afetando diretamente
os trabalhadores.
E o tsunami do terror não para por aí, pois já esta
em estudo, profundas mudanças atingindo todas
as 37 NRs, notadamente as NRs de gestão, quais
sejam: 1; 4; 5; 7; 9 e 17, onde a NR4 é o sonho de
consumo de todo empresariado, acabar com a obrigatoriedade do dimensionamento do Sesmt.
Se não bastasse tudo isto, a letargia tomou conta daqueles que são responsáveis pela mudança
do jogo, a categoria prevencionista, que mesmo
diante de um risco grave e iminente, não se mobiliza, muito pelo contrário, calaram a voz e quando
acordarem poderá ser tarde demais.
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SINTESP prioriza proficiência nos cursos e eventos
Primeiro trimestre de 2019 foi marcado pela realização de
cursos de capacitação com temáticas inovadoras, plantão de
dúvidas e orientações para melhoria da empregabilidade

P

roficiência é a demonstração de um
conhecimento, competência e capacidade. É um adjetivo para qualificar
a pessoa que tem um total conhecimento sobre determinado assunto,
que executa tudo com muita proficuidade, habilidade e competência. Um indivíduo proficiente é
alguém hábil e capaz, e demonstra conhecimento em um determinado assunto. Para proporcionar esses diferenciais aos Técnicos de Segurança
do Trabalho e demais profissionais prevencionistas que participam dos eventos e cursos realizados pelo SINTESP, as diretorias de Treinamento,
Ética, Cidadania e Trabalho, e Diversidade, estão
priorizando, cada vez mais, a valorização da proficiência. Vamos contar aqui sobre alguns desses
cursos e eventos.
O curso de Primeiros Socorros, ocorrido dia 18
de fevereiro, ministrado pelo TST Róbinson Trindade, Instrutor National Safety Council (NSC)
para cursos de Primeiros Socorros, RCP e DEA.
Ele é diretor da Trophy Treinamentos, autorizado
a ministrar cursos com endosso internacional
NSC e tem MBA em Gestão Empresarial na Fundação Getúlio Vargas (FGV). Segundo Luiz Brito
Porfírio, diretor responsável pela pasta de treinamentos, este curso foi realizado pela terceira vez
no SINTESP. “Temos dificuldades de fechar uma
turma mínima porque muitas vezes as pessoas
desconhecem a importância desse curso. Esse
é um exemplo de curso que tem a metodologia
da proficiência, e é isso que estamos buscando
reforçar na aplicação dos cursos no sindicato,
mostrando a importância do aprendizado técnico e prático para a valorização do profissional
prevencionista”, declara.
Ele aborda que o curso de primeiros socorros,
por exemplo, pode ser feito por qualquer pessoa,
não é só para o técnico, portanto, participam
engenheiros, médicos, enfermeiros, entre outros
profissionais interessados. “O certificado tem validade por dois anos e é aceito em qualquer lugar
do mundo. O nosso instrutor, Róbinson Trindade,
é um dos maiores especialistas no Brasil”, res4

S

salta Porfírio.Para aproveitar esse know-how, Conforme Porfírio, o foco foi tratar da seguPorfírio informa que a diretoria de Treinamentos rança nas instalações elétricas de acordo com
a NR 10, voltado para o técnico
está programando um Sábado de
de segurança, para que ele teCapacitação para que Róbinson
nha uma visão de gestor dessa
dê um curso sobre metodologia
norma, que é muito complexa e
de ensino para instrutor de primeiros socorros. “Ele é parceiro do
lida com uma atividade que causa muitos acidentes. “O objetivo
SINTESP há mais de oito anos e já
do sindicato é trazer ferramentas
tivemos a oportunidade de assistir
para que esse profissional conessa palestra com ele. É uma parceria muito boa para o sindicato.
siga fazer uma gestão da segurança nas instalações elétricas no
Róbinson tem uma didática fácil e
ambiente de trabalho e até mesmuita vivência no assunto. Tivemos
mo na sua residência à título de
oito pessoas no curso de fevereiro
segurança”, salienta.
porque é o máximo que podemos
Instrutor Flávio
Augusto é parceiro
receber, pois é um curso que tem
do SINTESP no curso
Para o diretor, o assunto que chaum custo por conta da certificação
voltado para as
ma a atenção por diversos fatores,
internacional. Além da parte teóriquestões da NR 10
ca, temos a prática e o que o partiprincipalmente, porque os acidencipante aprende o deixa apto para aplicar no seu tes com instalações elétricas estão sempre na
dia a dia quando necessário”, observa Porfírio.
mídia. “Lembramos do caso recente no centro
de treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro;
A importância da gestão para atuar a tragédia da boate Kiss, no Rio Grande do Sul,
com instalações elétricas
entre outros, os quais nos levaram a dar enfoque
Outro evento de destaque foi o Sábado de para este tema, que era uma lacuna que precisáCapacitação, realizado no dia 23 de fevereiro, vamos preencher para atender as necessidades
sobre NR 10 – Discussão da Segurança em técnico-informativas dos TSTs, orientando-os
Instalações Elétricas, com o palestrante Flávio para atuarem de forma preventiva e evitarem
Augusto Resende de Siqueira. O encontro re- acidentes nas instalações elétricas, adquirindo,
uniu mais de 80 pessoas, o que conferiu uma nesta experiência do Sábado de Capacitação,
grata surpresa aos organizadores pela exce- uma visão de gestor e para estarem aptos para
lente adesão ao assunto. “Os anteriores foram aplicar essa norma no seu dia a dia de trabalho”,
feitos no Sintracon-P, que tem um espaço bem declara Porfírio.
maior, sem limitação de inscrições, ao contrário daqui, da sede do SINTEP, que tivemos que Para o sucesso desses eventos, Porfírio faz queslimitar os números de inscrito e mesmo assim tão de ressaltar que o SINTESP conta com muitas
superou a capacidade da sala. Alguns partici- parcerias, como é o caso do Flávio Augusto. “O
pantes, que não confirmaram a participação diferencial é que além de ser um associado nosde maneira antecipada (cerca de 40%), como so, ele é um efetivo participante dos Sábados de
recomendamos que façam em nossos eventos Capacitação e foi um dos principais profissionais
gratuitos, ao chegarem aqui não abriram mão a nos despertar para esse tema e planejar um
de perder o curso e acompanharam com a es- evento com esse foco, uma vez que ele tem muitrutura que pudemos adequar no momento. ta vivência e experiência na área de instalações
Mesmo com essa limitação eles mostraram elétricas”, comenta. Porfírio esclarece que a noruma grande satisfação pela oportunidade de ma não passou por nenhuma atualização, mas é
muito complexa e para o TST entender sem uma
participar deste sábado”, conta Porfírio.
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abordagem específica. “O profissional precisa,
no mínimo, ter a visão de gestão. Muitos enxergam até um nicho de mercado para trabalhar, ao
ter uma visão mais especializada do universo das
instalações elétricas”, aponta.

uma segunda palestra técnica com foco na NR 10
para atender a maioria dos TSTs que não conseguiram se inscrever”, descreve.

na prática algumas questões que permeiam o
universo da HO e suas especificidades.

Rubens destacou que, infelizmente, na grande maioria dos cursos oferecidos para os TSTs,
não só em São Paulo, mas em outros estados
Além disso, o diretor destaca que a NR 10 tem
também, a matéria de Higiene Ocupacional é
uma particularidade. “Só o técnico não atenpassada superficialmente. O instrutor cita ainde as demandas da norma, ela precisa de um
da que até em cursos específicos na área de
profissional de engenharia para suprir suas
HO, os organizadores não contemplam as partes teóricas e práticas com eficácia, o que deixa
exigências por completo. Na realidade, o TST
uma lacuna no aprendizado, pois o TST, sendo
pode agregar no trabalho diário dele a parte
um consultor ou colaborador/funcionário
de segurança e proteção elétrica, equipamentos individuais e coletivos, a parte de combate
de uma empresa no regime CLT, com o
a incêndio nas instalações, que são ações que
conhecimento adequado sobre o universo da Higiene Ocupacional, consegue no
competem ao técnico, mas no atendimento
momento em que contrata uma empresa
completo é necessária a atuação de um engenheiro, seja diretamente ou por meio de uma
ou presta algum serviço, fornecer um documento, além de saber diferenciar uma
consultoria”, explica.
legislação previdenciária, trabalhista; ou
Feedback positivo
ao receber um consultor para prestar um
Acidentes que aparecem com destaque na míserviço na empresa dele ter conhecimento
dia, acabam despertando o interesse do profispara identificar se os equipamentos são os
sional de segurança e os atrai para esses tipos de
corretos para fazer a avaliação,verificar se
cursos. Porfírio atenta que o TST não deve espea metodologia está sendo feita de forma
Instrutor Rubens
O diretor Porfírio
Almeida é o parceiro
destaca a busca por
rar esse tipo de oportunidade para se aprimorar,
correta, identificar se os laudos estão sendo SINTESP no curso de
agregar parcerias e
do feitos conforme a legislação e se estão
por isso o SINTESP está sempre empenhado em
Higiene Ocupacional
inovações nos cursos
sendo aplicados corretamente, atendendo
oferecer treinamentos que os preparem para a
para
TST´s
do sindicato
os arcabouços previdenciários, trabalhisprevenção. “Trabalhar sem pensar na prevenção
não deixa de transparecer uma falta de gestão mento, com diversos tipos de acidentes, por isso tas, entre outros fatores.
e de visão prevencionista nessa área de instala- avaliamos que os TSTs precisam ter consciência
ções elétricas, por exemplo, pois o técnico não é de que esse assunto é de suma importância na Para Rubens, que estudou em instituições como
especialista, ele tem um conhecimento genérico, vida dela e das demais que ele cuida. Um simples a FEI e a USP, o curso do SINTESP conta com
é o profissional que tem que se preocupar com curto-circuito provoca um incêndio na empresa e um grande diferencial, pois tudo em termos de
todos os aspectos dentro de uma empresa, por pode acabar rapidamente com todo o patrimô- conteúdo e observações que ele verificou que
isso que a preocupação do sindicato é oferecer nio, e o mais grave, levar muitas vidas”, finaliza. ficou faltando em cursos dos quais participou,
ferramentas para que ele venha a ter pelo menos
buscou suprir na grade programática do curso
a visão de um gestor, de saber cobrar, identificar Higiene Ocupacional para TSTs
do sindicato. “O objetivo do nosso conteúdo é
que pode ocorrer uma falha que dê condições Em uma iniciativa inovadora o SINTESP passou abordar a matéria e focar para que serve o que
para vir a causar um acidente, mas ele tem pre- a ministrar em 2019, no formato de módulos, está sendo apresentado, por exemplo, o ruído,
paro para tomar a medidas preventivas. O sindi- o curso de Higiene Ocupacional voltado espe- não passamos só a teoria, com definições, como
cato quer contribuir para ampliar o conhecimen- cialmente para os Técnicos de Segurança do surgiu, e questões das partes física do ruído,
to do TST nessa área e muitas outras”, avalia.
Trabalho. O módulo I foi realizado entre os dias mas, sim, qual a aplicabilidade dele, de que for18 e 22 de março, com a participação do espe- ma que você faz uma dosimetria, como define
O feedback foi muito positivo. Porfírio informa que cialista Rubens Almeida, TST, engenheiro am- um ruído ambiental de um ocupacional, entre
o evento contou com a participação de também biental e de segurança do trabalho e membro outros exemplos, conduzindo as aulas de uma
diretores, como a Mirdes Oliveira, o Jorge Gomes, efetivo da ABHO – Associação Brasileira de Hi- maneira dinâmica para que os TSTs possam
a Tania Santos; a parte administrativa, por meio giene Ocupacional. O conteúdo programático usar os equipamentos, calibrá-los, fazer as avada Vanuza Toledo Piza, que atuou de forma pon- contemplou itens como agentes físicos (ruído, liações e no final interpretar essas avaliações
tual para atender a demanda de participantes no calor, frio, vibração); normas técnicas e legisla- junto conosco na sala. É um diferencial muito
dia. “Ficamos preocupados com as dificuldades ção pertinente; equipamentos para avaliação importante”, acrescenta.
que surgiriam pela limitação do espaço, mas, pelo de agentes ocupacionais; interpretação de recontrário, tivemos muitas facilidades para minis- sultados de avaliações para agentes biológicos, Segundo o instrutor, os participantes do primeitrar o curso, por conta da ação proativa das pes- entre outros. O curso contou com explanação ro módulo gostaram muito. Foi criado um grupo
soas envolvidas. Os TSTs saíram contentes com o teórica na sala de aula e treinamento prático no Whatsapp por meio do qual todos contievento e acredito que temos condições de lançar em estabelecimentos da região para mostrar nuam trocando informações, tirando dúvidas e
S

Porfírio complementa que os participantes doaram alimentos não perecíveis e todos foram
agraciados com brindes. “Foi uma forma de
agradecer a confiança que depositaram em nós.
Os recebemos num espaço pequeno e todos foram muito compreensivos com a nossa organização, pois era um assunto que há muito tempo
não debatíamos, mas está na mídia a todo mo-
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seus ofícios, por exemplo, um físico, uma fonoau- de 2010, ela já sofreu dezenas de atualizações.
dióloga, um matemático, aplicam a ferramen- “Quase todas essas revisões foram positivas, em
ta de alguma forma em seus trabalhos. “Pela algumas com intuito claro de facilitar o entenminha experiência, Higiene Ocupacional vem dimento e também os trabalhos das empresas
acompanhada de uma gama de experiências que querem adequar suas máquinas e equipaque a pessoa já tem na área de segurança e saú- mentos. Por isso, o curso que ministramos atende do trabalho. E, na prática, vários engenheiros de plenamente as expectativas dos participantes
de diversas áreas, que já fizeram
por tratar dessas atualizações e
higiene ocupacional, mas ao se
trazer abordagens especiais por
encontrarem em uma sala com
conta da experiência que adquiri
mais de 100 pessoas, que queao longo dos meus 15 anos na
rem falar de HO, esse profissional
área de SST”, ressalta.
encontra milhões de dificuldades
Neres destaca que o feedback
para aplicar os ensinamentos
Para auxiliar os profissionais e alunos da área
que recebemos dos alunos são
porque
não
conhece
o
sistema
de SST com informações que favoreçam a comuito positivos. “Esse retorno
de
engenharia
de
segurança
do
locação no mercado de trabalho, o SINTESP
é muito gratificante e causa
trabalho, o processo do dia a dia,
– Sindicato dos Técnicos de Segurança do
um impacto que acredito que
como é a realidade, o que funcioTrabalho no Estado de São Paulo, realiza a pana ou não funciona, entre outros
nem o próprio aluno tem ideia
lestra gratuita sobre “Técnicas e Práticas para
fatores, que são necessários para
do quanto seu parecer positivo
Melhoria da Empregabilidade”.
Instrutor Paulo Neres
é parceiro do SINTESP
agregar as técnicas da higiene
nos motiva a continuar nesta
Segundo o diretor do SINTESP, Cosmo Palasio
no curso sobre NR
ocupacional”, avalia.
caminhada, por mostrar, prin12 - Máquinas e
de Moraes Jr., facilitador do projeto, o conteúcipalmente
o quanto o nosso
Equipamentos
do programático abrange o que é empregabitreinamento, a orientação que
Rubens ressalta, porém, que
lidade, habilidades e competências, além de
obrigatoriamente não é necessário o TST ter pro- fizemos, foi capaz de qualificar, atualizar e até
auxiliar os profissionais e alunos para a elaficiência em Higiene Ocupacional, mas para ser mesmo de aperfeiçoar o profissional para que
boração e revisão de currículos, apresentação
contratado em muitas empresas é importante ele possa ser, cada vez, melhor na sua área de
pessoal e atitudes, preparação para entrevisconhecer o básico, ter feito um curso de HO para atuação”, declara.
tas, entre outras orientações.
saber aplicá-la quando necessário.
Já foram realizas duas palestras neste priCom o cenário econômico ainda em crise, Neres
TSTs e a NR 12
meiro trimestre, dias 6 de fevereiro e 13 de
aponta que o valor do investimento no curso, que
março. “Os participantes deram um feedback
Instrutor do curso de NR 12, desde 2017 no SIN- concede 50% de descontos para os associados
muito bom. Conseguiram ajustar os currículos
TESP, o engenheiro e Técnico de Segurança do do SINTESP, é um dos grandes diferenciais no
aplicando às diversas técnicas, melhorias que
Trabalho, diretor da F5 Soluções em Segurança mercado. Outros pontos que conferem destaque
indicamos e para algumas já surgiram entredo Trabalho, Paulo Neres, acredita que promover para esta iniciativa do SINTESP estão na localivistas”, informa Cosmo.
esse curso para os TSTs e estudantes da catego- zação, com fácil acesso e oferta de mobilidade,
ria, bem como outros profissionais que atuam na infraestrutura disponível na sede, e dos profissiointeragindo proativamente. “Noto que depois área de SST, tem uma importância significativa nais que organizam e coordenam o evento.
que acabou o curso, os participantes consegui- por valorizar a prevenção de acidentes envolram ter um olhar bem diferenciado em relação vendo máquinas e equipamentos nas indústrias. Parcerias que somam
ao que é a Higiene Ocupacional num sentido “Esses profissionais são, muitas vezes, o elo en- Trabalhar com novos parceiros, buscar agregar
mais amplo, e não só na teoria, nas partes física tre o trabalhador e a empresa e sem essa cone- inovações nos temas e cursos, fazem parte dos
e química das coisas, mas, sim, na aplicabilida- xão ficaria muito mais difícil que esse curso, pro- trabalhos implementados pelo SINTESP em
de dela no dia a dia, num laudo de LTCat, de In- movido no SINTESP, tivesse efeito dentro desses 2019. Entre esses progressos, o diretor Porfírio
salubridade, de Periculosidade, num PPRA, um ambientais laborais na hora da atuação prática. informa que está em andamento a organizalaudo ambiental para questão de ruídos exter- Quando os profissionais concluem o curso sa- ção de workshops com os instrutores visando
nos, por exemplo. Acredito que o curso atendeu bendo quais são os requisitos legais e obrigató- a melhoria do conteúdo programático e nível
rios que a norma exige fica bem mais fácil fazer de qualidade dos treinamentos. Esses avanços
as expectativas”, declara Rubens.
a gestão, o gerenciamento e até mesmo a im- contemplam também os cursos oferecidos
Sobre a questão da proficiência, Rubens expli- plementação e adequação das máquinas, bem nas regionais do SINTESP, que estão seguindo
ca que o higienista ocupacional não tem nada como a capacitação dos trabalhadores que estão uma padronização conforme os parâmetros já
que regulamente a necessidade de que ele tem envolvidos com esses equipamentos”, considera. apregoados na sede em termos de técnicas de
que ser proficiente, porém, no seu entender, tem
treinamentos e caráter financeiro. “O objetivo
pessoas que não são engenheiros de segurança, A NR 12 vem passando por diversas atualiza- é proporcionar aos TSTs de outras regiões o
não são técnicos de segurança, não são médicos ções. Segundo Neres, desde a sua última revisão mesmo princípio de qualidade existente na
do trabalho e fazem Higiene Ocupacional em de maior impacto, a Portaria 197 de dezembro sede”, diz Porfírio.
Palestra aborda técnicas que
promovem melhorias para a
empregabilidade
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Confiram agora o painel de fotos dos vários
cursos realizados neste primeiro trimestre

COM FOCO NA PROFICIÊNCIA OS PARTICIPANTES
DOS CURSOS DOS SINTESP TÊM A POSSIBILIDADE DE
INTERAGIR COM OS ESPECIALISTAS E PARTICIPAR
DE ATIVIDADES EXTERNAS REALIZADAS EM
COMPLEMENTO PRÁTICO ÀS AULAS TEÓRICAS

8
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TODOS OS CURSOS
SEGUEM UMA
PADRONIZAÇÃO
TÉCNICA EM PROL
DA QUALIDADE DAS
AULAS, ALÉM DA
MELHORIA CONTÍNUA
DOS CONTEÚDOS
PROGRAMÁTICOS
OFERECIDOS A
CADA EDIÇÃO
PELOS INSTRUTORES
PARCEIROS
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Informativa
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9 dicas para uma boa gestão de SST

C

erca de 2,3 milhões
de pessoas morrem
e outras 300 milhões
ficam feridas por ano em acidentes de trabalho. Os dados
da Organização Internacional
do Trabalho (OIT) assustam,
mas são um alerta para o quão importante
é se preocupar com a gestão de SST (saúde
e segurança do trabalho) dentro de qualquer
organização.
Até mesmo porque, na prática, muitos empresários ainda enxergam isso apenas como
um gasto desnecessário. Mas implementar um
bom sistema de prevenção de acidentes é, na
verdade, um investimento. Há ganhos na redução de acidentes, no menor custo de produção, na melhoria do clima organizacional e até
mesmo na valorização da imagem corporativa
frente aos mais diversos públicos.
Para ajudar você a montar uma boa gestão de
SST, reunimos nove dicas que podem ser aplicadas em qualquer contexto. A ideia é mos-

trar que, independentemente do porte da sua
companhia, é possível criar ações para mostrar
sua real preocupação com a legislação e, principalmente, com o bem-estar dos funcionários.

3. Conscientização dos
trabalhadores

De nada adianta ter um ótimo programa de
Segurança e Saúde do Trabalho se os seus
funcionários não sabem como ele funciona.
1. Profissionais qualificados
E por mais que eles entendam a importância
Uma boa gestão de Saúde e Segurança do das regras, é preciso sempre reforçar quais
Trabalho começa com profissionais capa- são elas. Para isso, a realização de treinacitados para realizar esse serviço. Médicos, mentos e a formalização de processos são
enfermeiros, engenheiros e técnicos em se- necessidades básicas. São essas ferramentas
gurança do trabalho qualificados são peças que reforçarão a importância de cada ação,
fundamentais para entender o contexto e desde o uso dos EPIs até as regras em casos
desenhar a melhor estratégia para minimizar de emergência.
os riscos presentes.
4. Estudos constantes sobre a
legislação

2. Integração de dados

Para criar ações efetivas, é preciso ter todas
as informações necessárias. Isso só é possível com uma integração total dos dados das
mais diferentes áreas. Recursos Humanos,
Compras, Comunicação e Produção, por
exemplo, devem manter um relacionamento
próximo para administrar os documentos e
canalizar os esforços para ações que atinjam
os principais riscos que a empresa enfrenta.

Para que as empresas garantam a integridade de seus funcionários, a legislação brasileira estabelece uma série de regras a serem
seguidas. As 37 Normas Regulamentadoras,
criadas pelo governo federal, estabelecem
quais são os parâmetros mínimos e as punições caso eles não sejam cumpridos. É nas
NRs, por exemplo, que estão detalhados o
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).
Como se trata de um assunto com muitos
melindres e em constante atualização, é preciso estar atento a cada um dos detalhes.
Entender como a legislação funciona é a
chave para que sua empresa não sofra sanções e os trabalhadores possam usufruir de
um ambiente com o mínimo de riscos.
5. Controle de riscos

Este talvez seja um dos pontos mais importantes dentro de toda a estratégia de
Saúde e Segurança. Fazer uma análise
detalhada do ambiente de trabalho ajuda a descobrir todos os riscos presentes,
o que possibilita a criação de ações para
minimizá-los. Existem diversos programas
na legislação que preveem esse controle,
como o Programa de Condições e Meio
Ambiente de Trabalho (PCMAT – típico da
construção civil) e o Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP).
Vale lembrar que um bom controle dos riscos
pode até mesmo reduzir os valores do Fator
Acidentário de Prevenção (FAP).
10
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6. Proteção dos trabalhadores

Quando se fala em proteção dos trabalhadores, a legislação prevê uma hierarquia a
ser seguida. Na Norma Regulamentadora
9 (NR 9) fica bem claro que as medidas de
proteção coletiva devem preceder qualquer
ação individual – acionada somente em
último caso. A empresa deve, primeiro, se
preocupar em eliminar fisicamente a fonte
de risco. Caso não seja possível, é preciso
substituir essa fonte, isolar as pessoas ou
até mesmo alterar a forma de trabalho para
que ninguém tenha contato com esse risco.
Apenas no fim, caso não tenha mais jeito, é
que entram os equipamentos de proteção
individual.
7. Atenção com os equipamentos

Se a atividade exigir o uso de EPIs, a empresa é responsável por garantir a integridade
dos equipamentos e a compra de novos –
quando for necessário. Além disso, grande
parte das Normas Regulamentadoras traz
detalhes sobre como deve ser feita a inspeção desses materiais. É o caso, por exemplo,
da NR 35, que estabelece as regras para trabalhos em altura. A lei determina a vistoria
de sistemas de ancoragem, com o registro

dos resultados e a inutilização do equipamento, caso ele seja rejeitado.
8. Cuidado com toda a equipe

A segurança do trabalho não é algo a ser
desenvolvimento individualmente: a prevenção é coletiva. Todos os funcionários devem orientar e fiscalizar os colegas, pois um
descuido pode causar a perda de muitas vidas. Isso faz parte de uma cultura empresarial voltada para a segurança, em que todos
se sentem responsáveis para que ela ocorra.
9. Realização de exames
periódicos

Os médicos do trabalho são especialistas
em notar pequenos sinais, às vezes imperceptíveis, que podem levar a graves doenças
ocupacionais. A partir da ocupação e rotina
do empregado, podem detectar se a dor
nas costas é por um levantamento de peso
irregular ou se a dor no pulso vem de um
esforço repetitivo, por exemplo.
Por isso é tão importante que todos realizem
os exames periódicos obrigatórios, que vão
desde o momento da admissão até o desligamento. Diagnosticar problemas de saúde

ainda nos primeiros sintomas pode melhorar,
e muito, a vida dos funcionários, além de diminuir o absenteísmo e evitar as complicações decorrentes de um acidente de trabalho.
Como mostramos, a gestão das ações de
Saúde e Segurança do Trabalho é algo que
deve ser feito com atenção, respeitando a
legislação e o contexto da empresa.
Para complementar, Rene Cavalcanti, diretor de
Comunicação do SINTESP, arredonda as dicas
para 10 com a que é a principal e sem a qual
as outras não serão possíveis. “Trata-se de educar descendentemente a partir da direção da
empresa, pois vindo de cima todos entenderão
como o que se espera seja feito e sentir-se-ão
apoiados, respaldados. E a direção, mais do que
qualquer coisa, deve ter claro, até para conseguir convencer todos os stakeholders, de que
SST não está à parte do negócio e, sim, que faz
parte do negócio. Se a empresa tem diretrizes
estratégicas, SST deve compor a política e estar entre os valores, para comporem a visão e
a missão da organização. Isto posto, tornam-se
possíveis as demais dicas”, conclui.

Fonte: www.ocupacional.com.br

Ética, Cidadania
e Trabalho
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O papel dos Técnicos em Segurança no
		 Trabalho e dos treinamentos em SST

P

ara fazermos uma menção sobre o papel do
Técnico de Segurança
no Trabalho, há que se fazer
uma reflexão sobre o histórico
que acompanha essa profissão. Quando surgiu o profissional Supervisor de Segurança do Trabalho dentro de uma
norma, tínhamos uma necessidade e um contexto, que era reverter um quadro assombroso
em termos de acidentes e doenças do trabalho
e um contexto de progresso a qualquer custo.
Tecnicamente, quem pensou nesse profissional
o fez com ideia de ter, dentro das organizações,
pessoas capazes de desenhar, planejar e implementar bases para uma gestão mínima de
segurança e saúde no trabalho, isso fica claro
pelo “todo da obra” não só da Norma Regulamentadora (NR) 4, como das demais NRs. Isso

Campanha
Associativa 2019

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.

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

A evolução da categoria no campo educacional e profissional é
uma questão que me preocupa
muito, porque possui diversas
causas. Se não sei para que sirvo ou se não faço
o que deveria fazer para contribuir em soluções
duradouras, não vou me interessar por aprender
a como se faz algumas atividades de fato.

Em relação à atuação, vejo que os nossos profissionais fazem bem o que o modelo da SST
brasileira se tornou, mas com alto custo e pouca valorização profissional. E, mais ainda, com
custos para as organizações que poderiam
trabalhar com soluções mais planejadas e duradouras.

Participe!!!

As ferramentas digitais podem ajudar, mas na
‘Era da Tecnologia’, para o TST atuar usando-a como sua aliada vale uma reflexão, uma vez
que para que algo tenha utilidade, é preciso ter
uma base sobre a qual possa ser instalada ou
onde sirva de complementação.

Mais informações:

3362-1104

www.sintesp.org.br
sintesp@sintesp.org.br
12

Portanto, o Técnico de Segurança
deveria ser o planejador, gestor
e mesmo o supervisor dos programas de segurança e saúde no
trabalho. E se isso para alguns
parece pouco trabalho é porque, de fato, pouco ou nada
conhecem sobre o assunto.

Parte das vezes as escolas preparam ‘fadas’, mas
o ambiente de trabalho quer ‘bruxas’. E disso surge o aprendizado do que é periférico e que traduz
resultados momentâneos. Esse aspecto nos remete à questão dos treinamentos em SST. Muitos
de nossos colegas sabem aplicar treinamentos e
o fazem bem, mas, não sabem criar programas e
planos para que aquela experiência não seja isolada ou quase sempre única.

INDIQUE CINCO TÉCNICOS DE
SEGURANÇA DO TRABALHO
PARA ASSOCIADOS E GANHE
UM CURSO NO SINTESP DE 15
HORAS À SUA ESCOLHA!

11

fica mais evidente pela definição
de efetivos dos SESMTs, já que
ninguém racionalmente pensaria
que aquela quantidade por si faria frente ao problema.

Certa vez escrevi e um artigo o qual, por analogia, dizia que uma porção de retalhos na
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mão de quem não sabe usá-los,
não passam de resíduos a serem
mal utilizados ou quase sempre
descartados. Já na mão de uma
pessoa hábil, os retalhos se transformam naquelas lindas colchas.
Ou seja, para que qualquer ferramenta seja útil, ela precisa de
alguém que saiba manuseá-la,
pois o contrário vai se tornar uma
obrigação sem vida e valor ao
processo. Portanto, vejo a tecnologia como algo positivo se
o profissional sabe utilizá-la ao
seu favor e entende como ela
deve ser aproveitada, ou seja,
ela precisa de bons profissionais.

Em relação aotreinamento a distância em SST ser eficaz, creio que não exista
uma resposta única e definitiva para isso, pois
o problema não está simplesmente na modalidade – existem treinamentos bons e ruins – independente de serem presenciais ou não.
Penso que para tomarmos uma decisão em relação ao uso do EaD (ensino à distância) para a
prevenção de acidentes e doenças no trabalho,
a última coisa que deve ser levada em conta
é economia. Antes disso devemos considerar,
por exemplo, a questão da cultura da organização, se já é possível trabalhar dessa forma e
isso quer dizer muitas coisas, como os controles
quanto a participação de fato das pessoas.
Observo que nas organizações maduras usar a
modalidade EaD para Treinamentos de SST voltados a gestão, conhecimento de ferramentas
gerenciais, entre outras, seja até uma possibilidade, desde que atrelada a cobrança de resultados relativos ao conhecimento.
Já os cursos e treinamentos relacionados diretamente a temas que dizem respeito a acidentes graves, nesse momento, de forma alguma.
Um ponto que me preocupa muito – depois
de ter realizado mais de mil treinamentos em
minha carreira – é a distância do grupo. Segurança do Trabalho tratada de forma isolada e
individual na minha forma de ver não tem o
mesmo poder e alcance.
P
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Consequências do descumprimento
				das Normas Regulamentadoras

T

odas as empresas estão sujeitas a uma série • Ação civil pública.
de diretrizes do Governo Federal para preservar a saúde e a segurança dos trabalhadores. • Assinatura de um Termo de Ajustamento
No cenário nacional, a legislação mais importante
de Conduta (TAC).
sobre o assunto são as Normas Regulamentadoras (NR) – conjunto de 36 regras criadas para Responsabilidade Previdenciária
orientar os empregadores nas melhores práticas de • Ação Regressiva Acidentária (de acordo
com o artigo 120 da Lei nº 8.213/91).
SST. Elas devem ser seguidas à risca, caso contrário
aorganização pode sofrer sérias consequências.

• Caso o descumprimento gere risco ou
perigo de morte ou à saúde do trabalhador, é caracterizado como Crime de Perigo
(artigo 132 do Código Penal).
• Se houver dano físico ou lesão corporal
efetiva ao trabalhador, o caso é caracterizado como Lesão Corporal (artigo 129,
§6º, do Código Penal).

Responsabilidade Civil

O Ministério do Trabalho, pela Secretaria de
Saúde e Segurança do Trabalho, é o órgão fiscalizador mais atuante, responsável por verificar
se as regras estão sendo respeitadas e aplicar
as sanções necessárias nos casos de descumprimento. Elas variam desde ações reclamatórias e ações civis públicas até o pagamento de
multas e despesas com tratamentos médicos:
Responsabilidade administrativa

• Multas aplicadas pelo Ministério do Trabalho OU DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
• Embargo da obra ou interdição do estabelecimento, máquinas ou equipamentos.

Caso haja lesão corporal, os reflexos do acidente do trabalho/doença ocupacional na área cível
são previstos pelo artigo 949 do Código Civil:
• Despesas com o tratamento médico.

Consequências organizacionais:

• Lucros cessantes até a alta médica.

• Redução de produtividade

• Danos estéticos.

• Abalo na imagem institucional

• Pagamento de pensão vitalícia em caso de
morte do trabalhador.

• Custos financeiros

Responsabilidade Tributária

• Aumento da alíquota do SAT/FAP.

• Pagamento de adicionais de insalubridade
e periculosidade.
• Estabilidade provisória para empregados
acidentados.

• Consequências para os empregados
Não só as empresas podem ser responsabilizadas no caso do descumprimento das Normas
Regulamentadoras. Como diz a Consolidação
das Leis Trabalhistas:

Responsabilida-de Criminal

Responsabilidade Trabalhista

• No caso de morte do trabalhador decorrente do descumprimento das normas
de segurança, o caso é tratado como um
homicídio (artigo 121 do Código Penal).

• A empresa receberá apenas uma infração penal caso descumpra as normas de
segurança sem resultado lesivo ou risco
ao trabalhador (artigo 19, §2º, da Lei nº
8.213/91).

“Art. 158. Parágrafo único: Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada:
a) à observância das instruções expedidas pelo
empregadornaformadoitemIIdoartigoanterior;
b) ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa.”
A punição depende da empresa, da recorrência e do
grau de periculosidade da ação, podendo varias de
uma simples advertência a, até mesmo, uma demissão por justa causa. Por isso é tão importante que
todos redobrem a atenção quando estamos falando
de saúde e segurança do trabalho. Afinal, o que está
em risco é a integridade e a vida do trabalhador.
“Deve ficar claro que independente de a empresa possuir o SESMT, as normas devem ser atendidas, até porque mais de 90% das empresas
não possuem o SESMT e o TST pode assessorar
essas empresas sobre a adequação necessária”,
complementa Rene Cavalcanti, diretor de Comunicação do SINTESP.
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Dia 28 de fevereiro lembra trabalhadores com LER/DORT

A

s Lesões por Esforços Repetitivos e
os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (LER/DORT)
são danos causados por movimentos excessi-

A

Negligências na SST faz empresa ser condenada financeiramente

15ª Vara do Trabalho de Salvador condenou uma empresa do setor de engenharia ao pagamento de indenização
por dano moral coletivo no valor de R$ 100
mil. A empresa foi acusada de negligência em
relação às normas de segurança e saúde do
trabalho, que resultou, inclusive, em um grave
acidente, no qual um trabalhador teve traumatismo craniano, com perda de massa encefálica. O valor será destinado para o Fundo de
Promoção do Trabalho Decente (Funtrad).
A ação foi movida pelo Ministério Público do
Trabalho na Bahia (MPT-BA), que conduziu o
inquérito judicial. Após a negativa de acordo
extrajudicial por parte do empregador, o MPT
entrou na Justiça com uma ação civil pública e
o caso foi examinado pela 15ª Vara do Trabalho, resultando na sentença condenatória do
juiz Gilvan Azevedo.
O acidente aconteceu no Aeroporto Luís
Eduardo Magalhães, em Salvador, onde o trabalhador prestava serviços à empresa fazendo
manutenção de equipamentos. Durante o tra14

Osteomusculares Relacionados do Trabalho
(DORT). A médica e pesquisadora da instituição, Maria Maeno, destaca que a prevenção
é importante. Para isso, é fundamental que as
relações de trabalho sejam dignas e que os
trabalhadores possam desenvolver as suas
A pessoa diagnosticada com a doença LER/ atividades de forma efetiva, útil e relações
DORT sente dor crônica no punho e na mão, boas com a chefia e com os colegas de trabem como formigamento nos dedos ao balho. Porém, a médica salienta que muitas
executar atividades manuais. Além disso, as vezes a realidade, infelizmente, não é assim.
queixas também englobam desconforto, fadiga, sensação de diminuição de força, falta “A organização do trabalho que obriga os
de firmeza nas mãos e enrijecimento mus- trabalhadores se esforçarem além do que
cular. Nos casos graves, o trabalhador não eles podem - tanto no ponto de vista físico
consegue realizar as suas atividades laborais quanto psíquico, faz com que eles adoede forma plena e tem dificuldade também de çam”, informa a pesquisadora.
fazer a sua higiene pessoal e doméstica, ou
seja, sem intervenção o quadro vai se agra- A médica reforça que o combate às LER/
vando rumo a dores agudas e crônicas e a DORT é realizado em conjunto entre empregadores e funcionários, bem como o conheciperda de função dos membros envolvidos.
mento dos agentes causadores de doenças e
Há 19 anos, o dia 28 de fevereiro, é considera- iniciativas de prevenção das doenças ocupado o Dia Internacional de Combate às Lesões cionais são fundamentais para um ambiente
por Esforços Repetitivos (LER) ou Distúrbios laboral saudável.
vos, irregulares e intensos os quais desencadeiam dores no sistema musculoesquelético,
geralmente nos membros superioresque possibilita lesões no sistema tendíneo, muscular
e ligamento.

S

balho, um objeto se desprendeu da máquina
que ele operava, foi arremessado e atingiu sua
cabeça. O impacto causou lesões graves ao trabalhador, incluindo perda de massa encefálica.

o cumprimento de obrigações de fazer e não
fazer previstas nas NRs visando efetivamente
garantir um ambiente de trabalho adequado
aos atuais e potenciais empregados.

Na visão do MPT, além do trauma à saúde do
trabalhador, a irresponsabilidade e a falta de
segurança da empresa de engenharia causaram também dano moral coletivo e difuso
ao ocorrer em ambiente onde outras pessoas
trabalhavam. Para o órgão que atua na defesa
da legislação trabalhista, toda a sociedade sofre os prejuízos desse tipo de acidente porque
acaba arcando com os custos previdenciários
e sociais do fato.

O juiz ainda destacou que a empregadora teve
a oportunidade de evitar a ação assinando um
Termo de Ajuste de Conduta (TAC) proposto
pelo MPT-BA. A análise nos documentos constatou outros acidentes de trabalho graves na
empresa, um envolvendo fratura de clavícula
em 2015, e outro, esmagamento de pé em
2010. Não foi encontrado nenhum relatório
de investigação da empresa sobre as causas
do acidente de trabalho sofrido pelas vítimas.

Na sentença, divulgada em fevereiro, o magistrado ressaltou que a empresa de engenharia
sequer negou que inobservou as Normas de
Regulamentadoras (NRs) relativas à segurança
e medicina do trabalho. “O cerne da questão
é o ambiente do trabalho que deve ser hígido
e seguro para todos os trabalhadores atuais
e potenciais”, afirmou. Além da condenação
pecuniária, o magistrado imputou à empresa

“Isso tudo, fora a indenização que, com certeza, será devida pela empresa ao acidentado, o
qual com essa condenação garante a vitória
de um processo cível, ou seja, mais dezenas ou
centenas de milhares de reais que a empresa
terá que desembolsar, devido a negligência na
prevenção de acidentes e proteção aos trabalhadores”, alerta Rene Cavalcanti, diretor de
Comunicação do SINTESP.
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SINTESP promove ação voluntária com
		 Plantão de Dúvidas Técnicas e Jurídicas

E

m fevereiro, através
de uma ideia da diretora Mirdes Oliveira, responsável pela pasta
da Diversidade, o SINTESP
abriu espaço para uma ação
voluntária visando atender
aos profissionais envolvidos
na área da SST, como os
TSTs, engenheiros, médicos,
ou até mesmo pessoas que
sejam atuantes nas áreas
de RH, jurídico, bombeiros,
profissionais civis, sindicalistas (inclusive patronais),
professores e outros que se interessam pela
prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. O projeto conta com a
atuação voluntária de diretores, como Jorge
Gomes e Luiz de Brito Porfírio.

gostaram muito, tanto que disseram que pretendem participar dos próximos”, comentou.

Segundo Mirdes, a iniciativa do Plantão de
Dúvidas Técnicas e Jurídicas no SINTESP surgiu a partir de uma discussão com vários diretores, quando ela e o diretor Jorge Gomes
decidiram, junto com a advogada do SINTESP,
Drª Tamires Bispo, realizar a primeira edição
em 16 de fevereiro. “Nosso objetivo é dar voz
aos questionamentos, tirar as dúvidas dos
profissionais a rotina de trabalho, atualizar e
ampliar o conhecimento profissional dos participantes”, informa.

Segundo Jorge, a diretoria e convidados para
colaborar com este
projeto voluntário, devem estar envolvidos
intelectual, emocional
e socialmente, porque
esse trabalho inovador
produzirá uma percepAdvogando há mais de 20 anos, na área
ção de que a tarefa e
missão de cada um é
previdenciária junto ao INSS e no Judiciário, para
autêntica. “A iniciativa
ajudar nosso cliente na conquista dos seus direitos,
inclui a possibilidade
aposentadoria, revisões e auxílios.
de aprender com as
consequências natuNa área das relações de trabalho buscando os
rais, erros e acertos, de
direitos trabalhistas dos empregados, de maneira
forma planejada e com
rápida e eficaz.
o apoio de todos sempre que necessário”,
Na área cível, família, sucessões e responsabilidade
observa.

Mirdes destaca que é importante o TST participar pela oportunidade de trocar experiências, estimular a educação continuada na
área de SST e pela realização de network.
Neste 1º Plantão ela conta que a participação
dos profissionais foi bem interativa e proveitosa. “Contamos com a presença de consultores e TSTs de empresas, houve grande interação, participação proativa e integração entre
eles. Virou uma mesa de discussões e resoluções, com muitas perguntas e esclarecimentos
das dúvidas”, expressou. Para ela, o retorno
foi o mais positivo possível, pois, além do clima (no dia estava uma chuva forte), os profissionais que vieram comentaram depois que
obtiveram o resultado esperado. “Eles deram
um feedback muito positivo. Comentaram que
S

Mirdes e Jorge Gomes apontaram alguns
princípios do projeto, como:
- oferecer experiências cuidadosamente escolhidas, para que seja dado o suporte necessário
aos profissionais participantes, levando-os à
reflexão, análise crítica e síntese do tema debatido;
- os assuntos elencados pretendem que os
profissionais vivam experiências com uma
melhor estrutura para tomar decisões e sejam
responsáveis pelos resultados; todos os profissionais estarão ativamente engajados em
questionar, investigar, experimentar, despertar a curiosidade, desejar resolver problemas,
serem criativos, entre outros fatores.

Mirdes conclui que as
expectativas com esse
trabalho, além de despertar o interesse dos
profissionais em ampliar cada vez mais o
conhecimento sobre os
temas de SST, busca a
união e fortalecimento
da categoria.
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Momento do primeiro plantão de dúvidas.
A proposta é que a iniciativa seja oferecida
mais vezes e ajude os TST´s e demais
profissionais interessados

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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