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SINTESP promoveu mesa de debates sobre
o futuro da SST no 47º aniversário do SESMT

E

m parceria com a Revista Proteção,
o SINTESP realizou, no dia 9 de
agosto, durante a Expo Proteção
– 8ª Feira Internacional de Saúde e
Segurança no Trabalho, no Pavilhão
Branco do Expo Center Norte, na capital paulista, seu tradicional evento em comemoração
ao dia do SESMT - Serviço Especializado em
Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho, que este ano completou 47 anos.
Diante do quadro de instabilidade que vive
o setor de Segurança e Saúde do Trabalho no
Brasil, o SINTESP aproveitou a oportunidade
para promover uma mesa de debates com autoridades e especialistas na área. ...
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VIVENDO E TENTANDO APRENDER
Marcos Antonio de
Almeida Ribeiro
Presidente do SINTESP

NOTA

PLANO MÉDICO e
ODONTOLÓGICO para os TSTs

Em uma parceria inédita, o SINTESP
e o Sindicato dos Comerciários estão
oferecendo aos TSTs, associados ao
SINTESP, serviços e atendimento
nos Ambulatórios Médico e
Odontológico.
A iniciativa visa o bem-estar dos
associados e sua família.
Os serviços incluem mais de 15
especialidades médicas entre clínicas
especializadas e laboratórios.
Agendamento de Exames,
Consultas e informações de valores:
11 2142.3350
Local: Rua Dr. Diogo de Faria, 967
Vila Clementino – próximo a
Estação Santa Cruz do metrô
Transporte gratuito (van)
do metrô até o local.
Saída de segunda a sexta-feira, a partir das
7h30 até as 18h00 (com intervalos de meia
hora), na Rua Domingos de Moraes, 2.210

Mais informações:
WWW.SINTESP.ORG.BR
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Caros profissionais Técnicos de Segurança
do Trabalho, nestes últimos meses nós nos
deparamos com uma enxurrada de notícias envolvendo a nossa tão conturbada
área da segurança e saúde no trabalho.
Não bastasse a crise que assola o País
de uns anos para cá, com uma onda de
desemprego sem precedentes atingindo a
massa trabalhadora, em grande parte por
causa das más administrações dos nossos
gestores públicos, temos que ainda, à toque de caixa, participar de várias consultas públicas envolvendo simultaneamente
inúmeras normas regulamentadoras.
Lembrando que num passado não muito
distante, a CTPP - Comissão Tripartite Paritária Permanente - composta por representantes dos trabalhadores, empregadores e governo -, tinha como base para a
aprovação do texto um material já tinha
sido discutido e aprovado em comissões
temáticas técnicas para que, depois, em
consenso, uma norma ou uma alteração
fosse aprovada para a sua publicação.
Depois que foram extintas as comissões
temáticas técnicas de atualizações de NRs,
e passou-se a discussão somente através
de consultas públicas, a CTPP terá que
analisar um texto praticamente elaborado
em cima de sugestões das mais diversas,
nem sempre técnicas, e sendo ela uma

comissão de cunho consultivo, pois se
havendo divergências entre trabalhadores
e empregadores, o governo arbitrará, ou
seja, baterá o martelo e pronto.
Portanto, nós, enquanto prevencionistas
que somos e sabedores que as legislações
até então elaboradas, sempre foram construídas com a nossa participação técnica,
devemos aproveitar esta oportunidade
para contribuir com críticas e sugestões
na consulta pública, fortalecendo a representação dos trabalhadores na manutenção preventiva dos pontos principais das
normas regulamentadoras de segurança e
saúde no meio ambiente de trabalho.
Entendemos que o momento não é para
entrarmos em desespero, pois com a experiência que adquirimos, durante todos
estes anos voltados à prevenção de acidentes, nos leva a crer que não devemos
sofrer por antecipação, aguardando, assim, o desenrolar dos fatos, mas atentos a
possíveis manobras que venham a prejudicar as ações prevencionistas.
Mais do que nunca precisamos estar juntos para somarmos forças, visando sempre
a melhoria contínua nas questões de segurança e saúde dos trabalhadores.
MODERNIZAÇÃO SIM, MAS NÃO À PRECARIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DOS AMBIENTES DE TRABALHO.
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SINTESP promoveu mesa de debates sobre
o futuro da SST no 47º aniversário do SESMT

m parceria com a Revista Proteção,
o SINTESP realizou, no dia 9 de
agosto, durante a Expo Proteção
– 8ª Feira Internacional de Saúde e
Segurança no Trabalho, no Pavilhão
Branco do Expo Center Norte, na capital paulista, seu tradicional evento em comemoração
ao dia do SESMT - Serviço Especializado em
Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho, que este ano completou 47 anos.
Diante do quadro de instabilidade que vive
o setor de Segurança e Saúde do Trabalho no
Brasil, o SINTESP aproveitou a oportunidade
para promover uma mesa de debates com autoridades e especialistas na área.
O SESMT foi criado, em 27 de julho de 1972,
em um momento que o Brasil era o campeão
mundial em acidentes e doenças relacionadas
ao trabalho. Diante da situação crítica que
o país se encontrava, o governo precisava
adotar uma medida de impacto para reverter
aquele quadro. Havia, também, uma pressão
externa da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e, como alternativa, foi instituído a
criação do SESMT, por força da lei. No começo,
o SESMT enfrentou muitas dificuldades, já que
era uma experiência nova e sem precedentes
em outros países. Os Serviços foram um modelo 100% brasileiro. Essa condição forçou os
primeiros profissionais, formados através de
um plano emergencial, a serem autodidatas
na forma de se fazer segurança e saúde no
trabalho. O SESMT está estabelecido no artigo 162 da CLT – Consolidação das Leis do
Trabalho e é regulamentado pela Norma Regulamentadora 04, aprovada pela Portaria n.º
3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério
do Trabalho. Atualmente a NR 4 está passando por uma revisão, o que tem suscitado muitas preocupações em torno dos profissionais
que compõem este serviço: Técnicos de Segurança do Trabalho, Engenheiro em Segurança
do Trabalho, Auxiliar Enfermagem do Trabalho,
Enfermeiro do Trabalho e Médico do Trabalho.
O SINTESP, através de seus diretores, acompanha esta trajetória histórica desde o início
e, anualmente, realiza o tradicional café da
4
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Marquinhos e Alexandre Gusmão saudaram os participantes do debate e ressaltaram a importância
do evento para elucidar questões que permeiam o cenário atual da SST no Brasil

manhã em comemoração ao aniversário do
SESMT como forma de marcar seu posicionamento em favor deste serviço tão relevante
para a qualidade de vida e integridades física,
mental e emocional dos trabalhadores. Marcos Antonio Ribeiro, presidente do SINTESP, e
Alexandre Gusmão, diretor da Revista Proteção e da Feira Expo Proteção, recepcionaram
os participantes desta edição com palavras
de agradecimentos e satisfação por mais um
ano de trabalhos desenvolvidos em prol da
área prevencionista. Marquinhos ressaltou
que o SINTESP não abre mão de reconhecer
o trabalho da categoria do SESMT mesmo em
um momento tão conturbado na história da
Segurança e Saúde do Trabalho e que afeta
diretamente a família SESMT em várias instâncias. “Para aproveitar esse momento decidimos fazer uma edição diferente deste evento, abrindo espaço para profissionais que têm
experiências de longa data na área de SST
para darem sua contribuição técnica e dicas
importantes para todos os trabalhadores soI
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bre o que está acontecendo, como podemos
resolver os problemas e ajudar esta movimentação a alcançar resultados positivos”, destacou o presidente.
Não à economia na SST

Gusmão, por sua vez, lembrou a importância
do evento para trazer à luz esclarecimentos
necessários. “Estamos vivendo um momento de muita desinformação, as redes sociais
estão produzindo muita ´fumaça´ e pouca
informação consistente, real e objetiva. Num
evento como este vocês, profissionais prevencionistas, têm a oportunidade de receber as
mensagens corretas. Na mesma proporção, a
feira e seus eventos paralelos também cumprem esse objetivo”, registrou.
Gusmão contou que na abertura, no congresso SST 2019, houve a participação do auditor
fiscal do Trabalho Rômulo Machado e Silva,
do saudoso Ministério do Trabalho, que agora
é o Ministério da Economia. “Só esperamos
P
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que eles não façam economia com a segurança e saúde do trabalho”, brincou Gusmão.
Conforme ele, Rômulo apresentou mais detalhadamente o que o governo está planejando
para as mudanças das normas regulamentadoras; participou também o auditor fiscal José
Alberto Maia, da Subsecretaria de Inspeção
do Trabalho do Ministério da Economia, que
falou sobre o e-Social, cujas notícias sobre o
seu provável término têm deixado os profissionais da SST muito angustiados, assim como
as informações sobre o fim do SESMT. “Esses
especialistas contribuíram para elucidar muitas dessas questões e amenizar o quadro de
preocupações que tem dominado nossos profissionais. E hoje, com o debate do SINTESP,
mais um pouco foi esclarecido. Os eventos
não param por aqui, pois nossos objetivos
são continuar a tratar desses temas ao longo
do ano cumprindo nosso propósito de contribuir com a informação clara e precisa sobre o
mundo da SST”, afirmou.

ta tem um histórico de dedicação e muita con- profissional da categoria, que está representribuição para a valorização da SST. Ele iniciou tando os Técnicos de Segurança do Trabalho,
sua carreira nas áreas administrativas, passou e que faz jus à importância de profissional no
pelas áreas de gestão de pessoas, educação, SESMT. É uma homenagem merecida”, declarou o presidente.
segurança e saúde do trabalho
e de meio ambiente e jurídica.
Marquinhos aproveitou a oporEntre os destaques na sua carreira, foi monitor de educação
tunidade para explicar que este
profissional, onde atuou como
ano o SINTESP realizou este
docente e coordenador das
evento já tradicional no calendário da entidade, porém pelo
áreas de SST e Meio Ambiente
cenário econômico complicado,
no Senac Presidente Prudente; e
infelizmente, a homenagem desfoi docente convidado do Curso
tacou somente um profissional
de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho,
do SESMT. Uma das razões
da Universidade Estadual
são as dificuldades financeiras
Antonio Tadeu
Paulista (Unesp). Em sua fala,
que os sindicatos vêm enfrenda Costa fez
considerações sobre
tando. Com isso, ele mostrou
Costa fez várias considerações
o encaminhamento
que ao concorrer a uma vaga
sobre as mudanças atuais na
das mudanças nas NRs
de emprego todos os trabalhalegislação defendendo que os
e chamou a atenção
dores querem saber quais são
direitos dos trabalhadores depara que as cláusulas
pétreas da legislação
vem ser respeitados, de acordo
os benefícios que a empresa
sejam respeitadas
com cláusulas pétreas, sendo
oferece, mas se esquecem que
O palestrante convidado, Joaquim Gomes respeitadas por juízes de qualquem conquistou esses benefícios para eles foram os sindiPereira, auditor fiscal aposentado que atuou quer esfera e sem a necessidade
catos da categoria, através de
com grande dinamismo na área e construiu de NRs. “Agradeço imensamenconvenções coletivas de trabaum legado que é referência para muitos pro- te esta homenagem e saliento
fissionais prevencionistas fez um panorama que a prevenção é o nosso tralho. “Os trabalhadores não dão
da conjuntura atual pois ele ainda acompa- balho”, concluiu.
esse reconhecimento para os
nha o dia a dia do setor visando contribuir
seus sindicatos. Criticam, mostram vários defeitos, mas não
com informações atualizadas sobre o cenário Ao entregar o diploma especial,
reconhecem que os benefícios
da SST. Desta forma, Joaquim abordou com Marquinhos, parabenizou Antoforam conquistados com muita
muita pertinência o tema “Alterações das nio Tadeu da Costa por consideluta dos representantes sindiNormas Regulamentadoras e seus impactos rá-lo um verdadeiro profissional da SST. O momento serviu
cais”, acentua.
na Segurança e Saúde do Trabalho”.
Marquinhos entregou
também para Marquinhos
o diploma em
Ele informou que estava em consulta públi- lembrar que na categoria do
“Este ano, o SINTESP só pode
homenagem ao TST
Antonio Tadeu da
ca a NR 4, que trata da questão do SESMT SESMT existem três tipos de
homenagear um profissional.
Costa,
que
este
ano
e cujo texto base pode ser acessado no site: representantes, um deles é
Fico muito chateado e faço
representou todos
http://participa.br/profile/secretaria-de-tra- o profissional com DNA prequestão de comentar, pois
os profissionais que
compõem os serviços
balho. O prazo para sugestões se iniciou no vencionista, que ama o que
estamos sem condições finando SESMT
ceiras para tocar o sindicato
dia 31 de julho de 2019 e terminou no dia faz, não troca o trabalho dele
como gostaríamos, mesmo as21 de agosto de 2019.
por ninguém, não apresenta a
falta de ética; o outro é o profissional oportu- sim, estamos fazendo o nosso papel, atuando
A próxima edição do jornal Primeiro Passo nista, que vem para destruir o trabalho, o an- em prol das nossas convenções coletivas. Tenirá trazer uma reportagem completa sobre a timoral, antiético, que se vende por migalhas taram nos derrubar em algumas delas, mas
abordagem do especialista em sua palestra e e não luta a favor da vida do trabalhador. “Es- não conseguiram porque nós temos a prova
orientações para os profissionais que atuam tamos vendo muito disso, com as vendas de de que o profissional TST, da nossa categoria,
PPRAs, PCMOs, laudos, programas assinados merece um piso salarial digno, para se susno setor de SST.
só com o copia e cola, esse é o profissional tentar e manter sua profissionalização, atuaReconhecimento
que prejudica a categoria. E temos também lizar seus conhecimentos, pois os cursos têm
Antecedendo os debates, o SINTESP prestou no nosso meio prevencionista o profissional valor e tem um custo e se um técnico não tem
uma homenagem especial ao Técnico de Se- alienado, que não sabe o que está fazendo, um salário digno ele não consegue se atuagurança do Trabalho, Antonio Tadeu da Costa, esse também prejudica, pois não tem amor. lizar. Por isso, homenageamos somente um
que ficou muito emocionado com o gesto do Com esses parênteses quero dizer que hoje TST neste evento e pedimos desculpas por
sindicato. Com mais de 36 anos na área, Cos- estamos entregando o certificado para um não termos conseguido homenagear, como
S
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sempre fizemos ao longo dos anos, um engenheiro, um médico e um enfermeiro do trabalho”, comentou, ressaltando também outras
situações que o sindicato vem enfrentando
por conta de restrições econômicas.
O desmonte que o sindicalismo está sofrendo
hoje, na visão de Marquinhos, vem em partes
pela da falta de ação política da categoria pre-

futuro profissional do técnico, pois muitos diretores já estão em vias de se aposentar. “Mas
vocês continuarão e a luta não para. Em geral,
queremos ressaltar com essas palavras que vocês entendam que se não tiver um representante legal conversando com o empregador vocês
não vão conseguir nada, pois todas as conquistas da nossa categoria foram graças ao trabalho
do movimento sindical, portanto, não coloque
todos os sindicatos
na mesma vala, que
todos são ladrões,
que roubam, usurpam o trabalhador
e não fazem nada.
A nossa obrigação é
fiscalizar, é lutar por
melhorias, mas para
isso precisamos continuar com o apoio
de vocês”, pontua o
presidente.

ninguém saiba qual vai ser o resultado, mas já
temos um diagnóstico pessoal baseado no que
vivenciamos, mas ainda não dá para projetar
como será o futuro. Só posso destacar que a
segurança e saúde do trabalho não acabam.
As profissões de técnico, engenheiro, médico,
enfermeiro do trabalho não vão deixar de existir, pois isso independe de NRs e essa bandeira
está em nossas mãos. Para mim, diante de tudo
que está acontecendo, o tamanho desse setor
vai ser proporcional ao tamanho do nosso envolvimento prático na questão. Para quem ficar
em casa, acompanhando tudo do sofá da sala,
vai ter um tamanho, para quem for um pouco
além disso e usar pelo menos as redes sociais
para se manifestar, conseguirá fazer alguma
diferença. Então, vamos ser esses que fazem a
diferença!”, alertou.

Na sequência, Luiz Roberto de Oliveira, da
Apaest, concordou que além de uma data comemorativa, o aniversário do SESMT é também
uma data de reflexão. “Já passamos por moDebates
mentos assim no passado, por conta de crises
Após as considera- econômicas, agora estamos encarando as muções de Marquinhos danças das regulamentações, as aberturas em
foi aberta a mesa prol dos empresários e para que haja mais inde debates com as vestimentos no Brasil. O fato de estarmos aqui
Além de Fernando e Marquinhos, a mesa de debates foi composta por
autoridades repre- unidos, pensando qual a melhor saída para o
Zeneide Cavalcante, da Anent; Leonídio Ribeiro, da ABRAETD; Armando
Henrique, do SINTESP; Luiz Roberto, da Apaest; e Rodrigo Camargo, da APMT sentantes das entidades País nesse momento atual já é um ganho para a
que compõem o SESMT: categoria. Sabemos que ao fazermos a modernivencionista. Mudar esse cenário exige um tra- Armando Henrique, diretor do SINTESP, Leonídio zação das normas regulamentadoras, o próximo
balho árduo e comprometido, mas a maioria Ribeiro, da Organização Brasileira das Entidades passo, como bem disse o Joaquim, é capacitar
não valoriza esse processo. “Os profissionais de Segurança e Saúde no Trabalho e do Meio Am- também os auditores fiscais para fazerem as fisdo SESMT têm que dar valor para sua cate- biente (OBESST); Zeneide Maria Cavalcante, da calizações”, opinou.
goria, pelo que o sindicato faz pontualmente, Associação Nacional dos Enfermeiros do Trabalho
porque quando fecharmos as portas não vai (Anent); Luiz Roberto de Oliveira, da Associação Ele chamou a atenção também dos profissioadiantar dizer que era feliz e não sabia. Hoje, o Paulista dos Engenheiros de Segurança do Traba- nais que acabam de se formar e vão se depatécnico, por exemplo, tem um piso de, no míni- lho (Apaest); e Rodrigo Camargo, da Associação rar com as mudanças, uma vez que tudo o que
mo, R$ 3.500,00. Não existe nenhuma profis- Paulista de Medicina do Trabalho (APMT).
eles aprenderam foi modificado, dessa forma as
são técnica que consegue um piso neste valor.
atribuições dos sindicatos, associações, entre
Mas muitos ligam no sindicato e questionam Armando Henrique abriu a sessão informando outras entidades de classe, ganham mais releo que estamos fazendo por eles?! Acusam-nos que além de enfrentarmos as mudanças na vância, uma vez que eles têm papel importante
de não fazermos nada, mas quando chega o legislação prevencionista, temos as mazelas de levar essas novas informações para todos.
período da convenção ele liga no sindicato e internas para lidar no dia a dia também. Ele “Por isso, concordo que é um momento de
pergunta quanto foi o reajuste e ao mesmo parabenizou o Marquinhos por ter pontuado união da categoria, todos devem participar das
tempo pede orientações para fazer a carta tudo que estamos vivenciando no momento e consultas públicas, mas também participem das
de oposição, ou seja, é um contrasensso, pois expressou que a união da categoria é o único associações de classe e dos sindicatos. São entinem relógio trabalha de graça. Por isso, insis- caminho. Por isso, considerou que momento dades representativas da categoria para que se
timos para que o profissional prevencionista de celebração dos 47 anos de aniversário do mantenham fortalecidas junto aos profissionais
faça a sua parte, se associe ao seu sindicato, SESMT é fundamental para trazer à luz essas e tenham condições de melhor enfrentar todos
ajude a fortalecer a categoria e a ajudar o pró- questões. “Tenho o privilégio de estar nesse esses desafios”, expressou.
prio profissional”, argumenta.
meio desde o início e, hoje, digo com propriedade que talvez estejamos atravessando o período Zeneide, da Anent, fez um breve histórico soMarquinhos reforça que a associação ao SIN- mais delicado dessa história. Há um esforço e bre a entidade e seu trabalho contínuo para
TESP, por exemplo, é uma forma de manter o já começou na prática essa mudança, embora ajudar quem participa da associação e procura
6
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se atualizar. “Nos dias atuais a nossa formação está muito difícil, quantas pessoas saem
das instituições acadêmicas, do ensino profissionalizante e verificam que o aprendizado
teórico ou prático não está adequado? Isso
acontece na área de segurança e saúde do
trabalho também. O enfermeiro muitas vezes
atua conforme o que a empresa exige e não
de acordo com o que diz a legislação. Por isso,
é muito importante que o profissional saia da
escola sabendo o que ele quer, com amor à
profissão e agindo eticamente”, comentou a
especialista, aconselhando que os profissionais ao verem que a empresa não está agindo
dentro da lei façam uma denúncia. “Caso se
depare com algo que não é lícito, haja para
evitar que sigam em frente. Isso significa seguir as normas e agir com ética”, destacou.

zação, nada faz. Entre inúmeros problemas,
o aluno não consegue fazer uma reflexão, se
embasa somente pelo que encontra na internet,
muitos mal saíram da faculdade e já estão na
pós-graduação, entre outros fatores prejudiciais.
E se por estes e outros motivos dermos uma
nota baixa, ele vai até o coordenador da escola
e reclama porque ele não é mais aluno, hoje ele
é cliente, porque paga ele tem o direito de ser
aprovado. É uma lástima! Esse quadro só vai levar a um resultado: o aviltamento salarial que o
SINTESP, por exemplo, tanto combate. Além disso, vamos ver a proliferação de profissionais que
são capachos do empregador. Por isso, ressalto,
a educação é a base de tudo e só ensina quem
vivencia”, proferiu.

fazermos um balanço entre as entidades representativas de classe e os profissionais que
estão lá nas empresas, levando em conta a
nossa responsabilidade diante de nossas categorias”, atentou.
Rodrigo Camargo, da APMT, salientou que
é difícil fazer um balanço, mas ele concorda
com um ponto comentado por Marquinhos
de que o governo não vai se permitir assumir
uma culpa grande com o aumento dos acidentes do trabalho. “Não acredito que haverá
grandes alterações a ponto de que se permita
o aumento dos acidentes de trabalho, pode
haver perdas, mas o governo está preparado
para assumir essa conta até porque é o que

Balanço
importante

O professor Leonídio chamou a atenção para
que ninguém se omita ao se deparar com uma
falha, pois a prevenção é dever de todos. Outro aspecto que ele julgou importante nas falas
anteriores foi a questão da união, ação que ele
elogiou por parte do Marquinhos e toda a diretoria do SINTESP que incansavelmente batem
nesta tecla há muitos anos. Ele parabenizou
também o palestrante Joaquim, que em uma
hora conseguiu sintetizar os pontos mais importantes das mudanças nas normas regulamentadoras, eliminando, com isso, várias fake news
que existem no mercado de SST e elucidando
diversas dúvidas dos participantes.

O vice-presidente do
SINTESP, Fernando Vicente, mediou o debate
e entre suas considerações explicou que os
profissionais representados pelas entidades,
exercem ações muito
importantes no chão de
fábrica, muitos ligam ou
procuram o sindicato
com a preocupação se
a norma foi alterada,
qual item foi alterado,
o que mantém, e saLeonídio ressalvou algumas informações passa- bemos que nas últimas
das por Tadeu, homenageado do dia, como é o duas décadas teve um
caso da Medida Provisória 881, de 30 de abril de aumento de discussões
2019, que diz respeito à Declaração de Direitos e debates tripartites
de Liberdade Econômica, que em seus 19 artigos no âmbito de diversas
em nenhum deles cita a respeito da segurança e normas, que propiciou
saúde do trabalho. Ele informou também que já momentos muito ricos
está tramitando no congresso o projeto de lei do e estimulou que prodeputado Julian Lemos, que faz a reformulação fissionais de diversos
No auditório do SINTESP, alguns diretores e especialistas convidados
do capítulo 5 da CLT, relativa à Segurança e Saú- setores procurassem
fizeram diversas palestras técnicas gratuitas durante a realização da feira
de do Trabalho. “Isso é o que precisamos discutir as entidades com mais
e não a revisão das NRs. Precisamos identificar frequência. “Esse debate é uma oportunidade vai se traduzir em votos futuramente”, acrediquais são os impactos dessa reformulação, de para avaliar porque atualmente existe essa ta. Ele destacou as dificuldades que poderão
que forma elas nos afetam”, salienta Leonídio. distância entre os profissionais que atuam nos surgir com o sucateamento a partir da falta
seus segmentos econômicos e o que está in- da auditoria nos ambientes de trabalho e os
Em suas sábias considerações, Leonídio afirmou terligado com tudo isso que está acontecendo. cortes financeiros que a Fundacentro, por
que o maior problema do País está na educa- Estamos aqui discutindo sobre esses assuntos exemplo, está sofrendo em sua gestão. “Esses
ção. “A educação está cada vez mais degradada justamente porque somos representantes de assuntos mostram que temos diversas quesem várias áreas e com a nossa não é diferente. entidades e vamos aproveitar para ver qual o tões para nos atentarmos, uma vez que o suEstamos convivendo com a baixa qualidade do sentimento, como está o conhecimento desses cateamento está atingindo também as esferas
ensino na Engenharia, por exemplo, e o Confea/ profissionais em seus ambientes de trabalho técnicas”, comentou. Ele deixou a mensagem
Crea, que é o sistema responsável pela fiscali- em relação a tudo isso. Esse é o momento de de que os profissionais nunca devem negliS
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tudo que está em vigor agora
está ultrapassado. Não é assim
que funciona. Temos que levar
a clareza para os nossos representados. Nós que estamos há
anos no mercado sabemos que
no exercício da atividade acaba
sendo necessária uma atualização”, citou.

isolados. Vocês que estão chegando agora,
rompam com esse padrão. Nós não somos diferentes, queremos a mesma coisa, o melhor
ambiente para os trabalhadores”, expôs.

Leonídio Ribeiro fez ainda uma intervenção
ao final do evento afirmando que segurança e
saúde do trabalho é negócio. “O conceito de
sustentabilidade apregoa que a sociedade tem
que ter condições financeiras, ambientais, soEle exemplificou que quando ciais, mas em minhas participações em eventos
houve a revisão da NR 10 não ligados ao assunto passei a ressaltar também a
fizeram simplesmente a sua pu- inclusão das condições de trabalho, porque não
blicação, os responsáveis tiveram tem mais como pensar no trabalhador à parte de
a preocupação de editar um livro tudo isso. Portanto, através dessas mudanças nas
com a nova NR 10 comentada. NRs, vamos transformar a segurança e saúde do
“Isso é muito válido porque mui- trabalho num valor, integrando-a ao negócio da
tas vezes temos novos textos nas empresa para, assim, atingir os nossos maiores
normas que não conseguimos objetivos que são a integridade física e a saúde
interpretar adequadamente e do trabalhador”, concluiu.
isso gera várias dúvidas, então
quando agregamos no texto le- Estiveram no evento os diretores regionais Valgal as notas e comentários fica dizar Albuquerque, vice-presidente da Regional
bem claro e mais fácil de imple- Baixada Santista; Marcos Valério, vice-presidenmentar, evita duplicidade, ajuda te da Regional Osasco; Fabio Giesbrecht Greno entendimento técnico da NR. gorio, diretor da Regional Campinas; Ana Paula
E as entidades de classe profis- da Costa, diretora do Conselho Fiscal, e demais
sionais, podem colaborar com os diretores da sede, Mirdes de Oliveira, Luiz de
comentários, para que tenham Brito Porfírio e Sebastião Ferreira. Participou
o efeito adequado, se produza também Adir de Souza, presidente do sindicato
e aplique o que o texto está pe- dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Padindo. Quem ganha com isso é raná (Sintespar) e criador do Movimento Abril
tanto o empregador quando o Verde. Participaram da feira os diretores Selma
trabalhador”, declara.
Rossana, da Regional Guarulhos; Evaldir Jesus,
de Ribeirão Preto; e Cosmo Palasio.
A enfermeira do trabalho, Zeneide, explicou o status da sua No início do evento os participantes foram
profissão em relação às nor- recepcionados com um café da manhã, premas regulamentadoras e sobre parado pelo Buffet Juliana Santos, o qual foi
o dimensionamento tanto em patrocinado pela Digitador Ergonomics, Soft
relação ao profissional técnico Works e Grupo Saúde e Vida. E, ao final, após o
genciar a sua própria atualização. “O profisquanto o enfermeiro. “A lei da sorteio de brindes, cantaram parabéns e comesional prevencionista de qualquer setor que NR 4 é antes da nossa lei de exercício, que é ram o tradicional bolo oferecido pelo SINTESP
está atualizado e disposto a trabalhar na área de 86. Agora, com a atualização da NR 4, os em comemoração ao aniversário de 47 anos
em que atua sentirá muito pouco ou quase profissionais têm que aproveitar para entrar na do SESMT. Esta edição também contou com os
nada do que está se delineando em termos de consulta pública e expressar o que querem que parceiros: Dr. Otker, FMU, Panradial Uniformes e
mudanças no setor de SST”, observou.
prevaleça. Além disso, procurem as associações DG Master.
e façam suas atualizações e reivindicações porFazendo um contraponto, Oliveira, da Apaest, que só assim será possível atuarem para terem, No decorrer da feira Expo Proteção o SINTESP
informou que toda vez que abrimos uma nor- na medida do possível, seus pleitos atendidos. realizou o atendimento aos profissionais TSTs
ma regulamentadora podemos ver no próprio Eu penso que os profissionais, seja o médico, o e demais prevencionistas em seu stand e ofecabeçalho todas as suas evoluções, o que enfermeiro, o técnico, o engenheiro, precisam se receu diversas palestras técnicas gratuitas
mostra que a norma não é a mesma de quan- unir. Eu sempre segui essa premissa, de traba- proferidas por seus diretores, como Mirdes
do foi criada, mas ela já passou por diversas lhar com união, de ir à fábrica, ficar junto ao de Oliveira; e especialistas convidados, como
atualizações, como está acontecendo neste trabalhador. E, com minha experiência, vejo que Wagner De Paula, que falou sobre o tema
momento. “Por isso, não podemos achar que os que querem seguir por conta própria ficam “Como Elaborar o AVCB”.
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Insalubridade e Periculosidade no
		 âmbito da segurança do trabalho

I

nsalubridade e periculosidade são termos parecidos,
porém diferentes. Essas palavras são utilizadas pelo Ministério do Trabalho e estão relacionadas aos riscos no ambiente de trabalho.
Mas, como são semelhantes, muitas vezes, estes termos nos levam a confundir seus conceitos
e objetivos. Então, vamos às diferenças entre insalubridade e periculosidade:
O que significa insalubridade?

 Riscos biológicos:

• Aspecto qualitativo relacionado aos trabalhos ou operações executadas envolvendo
possível contato com agentes biológicos.
Por exemplo: doenças infecto contagiosas,
esgoto, lixo hospitalar, etc.
Quando o trabalhador tem direito
ao adicional de insalubridade?

O funcionário da sua empresa terá direito ao
benefício de duas maneiras:

O conceito de insalubridade está ligado a um
ambiente de trabalho nocivo, que faz ou pode
fazer mal à saúde. Surgiu por meio da ideia de
que o trabalhador que executa suas atividades
em área de risco deveria ser recompensado financeiramente.

1 - Quando ocorre a exposição a algum agente
agressivo acima do limite de tolerância previsto
na NR-15. Aqui, enquadramos ruído, calor, vibração, radiações ionizantes, agentes químicos
listados na NR-15, poeiras minerais, manganês
e seus compostos, sílica livre cristalizada.

Este tema foi normalizado pelo artigo 189 da
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e devidamente detalhado pela Norma Regulamentadora n°15 (NR-15).

2 - Quando por simples exposição, ou seja, só de
estar exposto o trabalhador já terá direito. Isso engloba a exposição ao frio, ar comprimido, umidade, radiações não ionizantes e agentes biológicos.
O anexo 13 da NR 15 define os produtos químicos
cuja insalubridade será devida para as atividades
listadas no anexo. Os produtos são arsênio, carvão, chumbo, cromo, fósforo, hidrocarbonetos e
outros compostos de carbono, mercúrio, silicatos,
substâncias cancerígenas e operações diversas.

Ou seja, quando estiver exposto a riscos físicos,
químicos ou biológicos dentro dos critérios da
NR-15, o trabalhador terá direito ao benefício. Este adicional de insalubridade varia entre
10%, 20% e 40%, dependendo do grau de risco – mínimo, médio e máximo, respectivamente.
O valor incide sobre o salário mínimo.
Mas como são enquadrados os riscos que podem gerar insalubridade? Veja!
 Riscos físicos:

• Ruído;
• Calor;
• Radiações ionizantes;
• Trabalho sob condições hiperbáricas;
• Ar comprimido;
• Radiações não ionizantes;
• Vibrações;
• Frio e umidade;
 Riscos químicos:

• Produtos químicos listados em tabela
específica.

S

E a periculosidade como funciona?

Agora para entender a diferença de insalubridade e periculosidade, é importante ir para o
segundo conceito. Este termo está associado ao
risco de vida a que o funcionário fica exposto ao
executar suas atividades.
A periculosidade é regulamentada pelo artigo
193 da CLT e especificada pela Norma Regulamentadora n°16 (NR-16). Trata-se do risco
iminente de morte durante o trabalho.
Dessa forma, para a sua caracterização, não é
relevante a permanência constante ou a habitualidade no local de perigo. Afinal, poucos
minutos sob tais condições são suficientes para
que o trabalhador esteja sob risco de vida.
A atividade laboral nessas situações garante ao
trabalhador um adicional de 30%, que incide
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sobre o salário-base. Isso sem contar os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou
participação nos lucros da empresa.
Principais atividades com grau de
periculosidade

Para compreender melhor quando é insalubridade e periculosidade, conheça as atividades
com risco de vida. Isto é, os trabalhos em que
incidem o valor de periculosidade.
1 - Atividades e operações perigosas com explosivos. Alguns exemplos são: armazenamento e
transporte de explosivos.
2 - Atividades e operações perigosas com inflamáveis.
3 - Atividades e operações com exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas
atividades profissionais de segurança pessoal
ou patrimonial.
4 - Atividades e operações perigosas com energia elétrica.
Como é verificada a existência de
insalubridade e periculosidade?

Apesar de todas as explicações, as empresas
ainda podem ter dúvidas. Para identificar as
atividades e classificar o grau de insalubridade
e periculosidade, é essencial contar com uma
perícia especializada.
Até porque os riscos estão presentes em todos
os ambientes laborais e uma consultoria permite reduzir essas ameaças. O que garante economia financeira e mantém a produtividade da
organização.
Vale lembrar que estes conceitos não estão relacionados a nenhum sistema de classificação de
perigos. Por exemplo: classificação pelo GHS ou
pelo sistema de transporte de produtos perigosos. Isso porque insalubridade e periculosidade
referem-se a riscos provenientes de atividades e
operações específicas.  
Iride Alago
Engenharia Química (Faculdades Oswaldo Cruz),
com especialização em Engenharia de
Segurança do Trabalho e Ciências Toxicológicas,
consultora na Chemical Risk Consultoria
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Defesa da inclusão marca a
		 celebração dos 28 anos da Lei de Cotas

O

s 28 anos da Lei de
Cotas foi comemorado dia 24 de julho,
na Praça das Artes, em São
Paulo. O Espaço da Cidadania e seus parceiros pela
inclusão apoiaram o evento,
que reuniu pessoas com deficiências, representantes de
entidades, órgãos públicos
que lutam diariamente pela
inclusão social e no mercado
de trabalho.

José Carlos do Carmo, coordenador do Projeto de Inclusão da Pessoa com
Deficiência da Superintendência Regional do
Trabalho de São Paulo, defende que “enquanto
houver discriminação no mercado de trabalho,
nós temos uma firme convicção de que a Lei
de Cotas é a principal ferramenta que dispomos para garantir este direito fundamental de
cidadania, que é o direito ao trabalho para as
pessoas com deficiências e para àquelas que
passaram pela reabilitação do INSS”. Ele destaca que temos iniciativas legislativas, temos
grandes movimentos que vem para reduzir estes direitos. “Nestas oportunidades nós temos
que nos fortalecer e compreender que esta
conquista existe e é fruto da luta e que ela precisa ser assegurada. Conte com MPT para isso,
estamos juntos nesta luta”, alertou.
O presidente do Espaço da Cidadania, Carlos
Clemente, observou que devemos vencer as
barreiras do preconceito. “Hoje já está claro
que não é a falta de conhecimento, de escolaridade das pessoas com deficiência que barram o acesso ao trabalho: o que tem barrado
é o preconceito cultural de pessoas que estão
gerindo as empresas, estão no processo de
seleção, que estão chefiando áreas, ao imaginar que a pessoa com deficiência não vai dar
conta do recado e isso é uma inverdade que
está sendo comprovada hoje aqui”, comentou
Clemente.
Durante o evento aconteceram diversas apresentações artísticas: como Teatro Inima Produções, Rapper Billy Saga, Banda Música do
Silêncio, Músico Alan Nascimento, Violonista
10
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Renato José, Equipe Mogi Corinthians de Futebol de Amputados, Grupo de Violão da Nurap
e Grupo de Percussão da Nurap.
Foi distribuída uma Carta Compromisso aos
participantes e a mesma foi lida no decorrer
das atividades. Ela ressalta os principais aspectos para a garantia do trabalho decente e diminuição do preconceito em relação à capaciI
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dade de trabalho das pessoas com deficiência.
O SINTESP faz parte da Câmara Paulista pela
Inclusão e, sua diretora Mirdes Oliveira, responsável pela pasta da Diversidade, ressaltou o
apoio da categoria dos Técnicos de Segurança
do Trabalho ao Espaço da Cidadania, em prol
desta iniciativa tão importante para a inclusão
dos PCDs nos ambientes de trabalho.
P

Ética, Cidadania
e Trabalho
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Alerta sobre um tempo

V

ivemos um tempo no
qual, por toda parte,
ouvimos pessoas falando de crises e, de fato, não
apenas no Brasil como quase
em todo mundo vivemos uma
fase de grandes problemas e
incertezas. No entanto, e na
minha forma de ver, nenhuma
crise é maior do que a imensa
falta de equilíbrio que vivemos
- marcada e desenhada pelos constantes confrontos das formas de pensar e viver. No caso
do Brasil - anda cada vez mais difícil o direito a
expressão - e isso não se deve a esse ou aquele
governo - nasce e vive dos extremismos VELHOS
E NOVOS e poucas coisas são mais perigosas
para uma sociedade do que posturas desse tipo.
Pode parecer estranho começar dessa forma
um artigo em um jornal de uma entidade
sindical; Certamente boa parte das pessoas
espera e deseja que cada um fique no “seu
quadrado”, como se alguém pudesse atuar em
uma área como a nossa sem levar em conta
aspectos e formas mais completas de pensar.
Um bom profissional de nível técnico não
deve e nem pode ser apenas conhecedor das
questões meramente técnicas até porque elas
sozinhas e por si não conseguem fazer frente
às necessidades. Para a execução da técnica é
imprescindível poder de análise de contextos e
senso critico.
Em tempos como esses, muitas vezes as vozes
equilibradas se calam ou são cobertas pelas
vozes daqueles que falam mais alto ou que,
simplesmente, fazem uso de apelos menores
para impor suas ideias. A história da humanidade está cheia de fatos ruins com esse mesmo formato.
Momentos como esse pedem - para aqueles
que fazem da vida mais do que uma coleção
de palpites - ponderação e serviço - ponderar
de fato sobre as situações e serviço na forma
de oferecer ao coletivo o melhor do que se
sabe - mesmo seja contrário ao que a maioria
parece pensar.
E é aqui que, mais uma vez, rebuscamos e
trazemos para o centro de tudo a questão
da ética.
S

Bem sei que muitas pessoas ainmuito maior do que cortar meia
da pensam em ética como uma
dúzia de linhas de uma norma.
forma de proteção entre pares,
Nada se faz de fato grande sem
pois é assim que a maioria das
pactos em uma sociedade.
vezes ela se manifesta no seio de
uma sociedade pobre. No entanNão devemos jamais ser contra
to, a ética em sua forma genuína
ou deixar de ouvir qualquer proposta que seja, mas devemos ter
e ampla quando aplicada na forma individual é quase sinônimo
todo cuidado com simplismos e
de caráter, ou seja, diz respeito
mágicas. Determinadas mudanças que, em um primeiro moao modo ser de uma pessoa.
mento podem parecer a salvaColetivamente ela é o conjunto
Cosmo Palasio de
ção da pátria, podem, ao longo
de valores morais e princípios
Moraes Jr.
do tempo, se transformar em
que norteiam a conduta social.
Técnico em Segurança
um grande problema.
Claro que quanto mais entenno Trabalho, diretor do
SINTESP e responsável
demos e vivemos de forma étipela pasta de Ética,
ca mais temos uma sociedade
Devemos muito especialmente
Cidadania e Trabalho
melhor e mais segura já que
entender as bases e princípios
a maturidade dos entes individas coisas não com o olhar
duais nesse sentido forma um conjunto mais imediatista ou com base em experiências profissionais e pessoais mal sucedidas, mas na
harmonioso.
defesas de práticas e ações que, mesmo que
Para nós, da Segurança e Saúde no Trabalho, o ainda não funcionem como deveriam, são parmomento trás de forma especial e forte a ques- te da forma adequada de tratar a questão da
tão das mudanças das Normas Regulamenta- prevenção como por exemplo as Comissões de
doras e sobre isso temos ouvido e visto muitas Prevenção de Acidentes do Trabalho - CIPA.
coisas. Em momentos como esse a postura ética diante do bate-boca é mais do que essencial Em tempos como esses muitos se encolhem e
e, a partir dela, devemos trabalhar e propor. E, o fazem para sobreviver e alguns poucos crescom certeza, jamais devemos permitir o ape- cem e fazem a diferença e, como tudo na vida,
quenamento dos debates.
é uma questão de escolha ou, simplesmente,
daquilo que queremos colocar em nossas vidas
Melhor do que ninguém neste País – nós, da para que faça parte de nossa história.
Segurança e Saúde no Trabalho, sabemos que
os grandes problemas dessa área são mais profundos e amplos de tudo que vem sendo discutido e prestamos um grande desfavor à sociedade como um todo quando omitimos isso.
Precisamos também tomar cuidado e ter zelo,
por exemplo, diante da tentativa de tratar Segurança e Saúde no Trabalho como uma questão em que existam lados; não há como deixar
de lembrar e, mesmo afirmar, que o trabalho
inseguro e insalubre é um problema para todos
e que os custos gerados por ele são imensamente maiores do que aquilo que hoje se tenta
modificar e que, este sim, deveria ser o centro
das questões; não é algo com a simplicidade
de uma relação capital X trabalho, mas algo
que, muito além disso, impacta economia e
muda destinos. Então qualquer debate honesto e profundo sobre esse assunto precisa ser
I
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Curso mostrou as diretrizes para elaboração da
				 Análise Ergonômica do Trabalho (AET)

Fonte: Folha Vitória

C

om o objetivo de mostrar os principais aspectos a serem considerados
na elaboração da Análise Ergonômica
do Trabalho, como pedido na NR 17 – Ergonomia, item 17.1.2, para avaliar a adaptação das condições de trabalho as características psicofisiológicas dos trabalhadores,
o SINTESP convidou a especialista Claudia
Carvalho Campos, Técnica em Segurança do
Trabalho, fisioterapeuta, assessora e consultora em Ergonomia, entre outras atribuições,
a qual destacou que cabe ao empregador
realizar a Análise Ergonômica do Trabalho
(AET), devendo a mesma abordar, no mínimo, as condições de trabalho, conforme estabelecido na NR 17.
Conforme ela, o enfoque deste curso foi auxiliar os profissionais de SST a elaborar e desenvolver um documento que realmente possibilite salvaguardar a saúde
psico-físico-social do
trabalhador e integridade patrimonial da empresa.
“É importante

abordar este tema porque com as profundas
transformações que acontecem no mercado
de trabalho, o cenário atual está contribuindo para que as pessoas que exerçam alguma
função/atividade/tarefa ocupacional possam
adquirir algum tipo de doença psico-físico-social”, observa.
Dra. Claudia informa que os afastamentos
dos trabalhadores por problemas de saúde
ligados ao tipo ou qualidade do ambiente
ocupacional cresceram 25% no Brasil de
2005 a 2015. “As organizações estão gastando, por ano, com um funcionário afastado
mais de R$ 89.000,00, relacionados à várias
doenças adquiridas no trabalho e/ou ocupação”, completa.

A NR 17 deve atender o
indivíduo globalmente

Entretanto, conforme a especialista, as empresas
e seus gestores investem muito mais no Capital
e por vezes esquecem-se de investir na parte do
Humano. “Provavelmente estas questões estão
ocorrendo porque os empregadores, empregados e gestores de vidas estão com dificuldade
de implantar processos e/ou meios eficazes para
neutralizar ou minimizar possíveis riscos em que
os colaboradores estão expostos e muito menos solucionar questões relativas à Ergonomia,
Qualidade de Vida e Bem-estar, aumentando os
distúrbios osteomusculares, transtornos mentais/emocionais e disfunções sociais”, observa.

Em sua apresentação, Dra Claudia mostrou que
a NR 17- Ergonomia é aplicada no âmbito proSegundo ela, a Organização Internacional fissional e pessoal em relação às atividades de
do Trabalho (OIT) já cita que o crescimen- vida diária, devendo atender o indivíduo globalto acelerado de enfermidades no ambiente mente, vai além de uma ação implantada por
ocupacional poderão se tornar uma PANDE- exigência de uma legislação trabalhista, a sua
MIA mundial. “Por muito tempo, o mundo atualização, melhor dizer que a NR 17 está pascorporativo considerou que investir simples- sando por uma profunda transformação, a sua
mente na qualificação profissional de seus atuação poderá ser associada a mudanças e/ou
colaboradores seria uma maneira de agregar alterações na planta da empresa, em equiparesultados financeiros e valores econômicos mentos e ferramentas, em maquinários, alteraa uma instituição. Comprovadamente o Capi- ções de layout nos mobiliários, nas instalações,
tal Humano é o que constrói e sustenta uma nos ambientes e postos de trabalho, modificaorganização, através de seus conhecimentos, ções no modo operatório das atividades/tarehabilidades, e expertise para exercer as suas fas/sub-tarefas exercidas e uma série de outras
funções/atividades/tarefas no ambiente de ações que podem minimizar ou mesmo eliminar
os riscos de adoecimentos. “Hoje, a abrangência
trabalho”, avalia.
12
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da Ergonomia é para evitar possíveis afecções
físicas (Ler/Dort, tendinites, lombalgias, etc.),
como também a identificação de desordens psicossomáticas (enxaquecas, herpes, fibromialgia,
etc.) e perturbações sociais (estresse, depressão,
ansiedade, etc.)”, comenta.
Conforme ela, alguns Técnicos de Segurança
do Trabalho não tem o conhecimento da existência de ferramentas de avaliações ergonômicas para atender a NR 17, por isso, deve-se
utilizar métodos conforme a análise de cada
ambiente/posto de trabalho, atividades/tarefas
exercidas, através de ferramentas métodos e
protocolos de avaliação ergonômica conhecidas e reconhecidas, embasadas em normas
nacionais e internacionais (ISO’s, NBR’s), como
Método Ocra, Moore e Garg, Suzanne Rodgers,
Rula, Reba, etc. “Por exemplo, para o item 17.2
que trata sobre o levantamento transporte e individual de materiais (carga/peso), poderá ser
utilizada conforme a necessidade, a ferramenta
Niosh, Kim, Snook”, orienta.

rão se conscientizar como funciona um Programa Ergonômico Humanizado, que mudanças na
cultura organizacional são indispensáveis, adotando novos conceitos, novos comportamentos,
convicções e valores que acompanhem a evolução dos tempos para manutenção da saúde psico-físico-social, evitando desperdício de tempo
e dinheiro a todos os envolvidos”, recomenda.
Ela faz ainda as seguintes considerações:
As organizações priorizam atender as normas
regulamentadoras e exigências da legislação
trabalhista.
As empresas não têm o amplo conhecimento de
uma gestão eficiente da Ergonomia, Qualidade
de Vida e Bem-estar, para que serve na sua especificidade e tão pouco na sua abrangência.
No mundo corporativo existe uma carência
em desenvolver ações competentes de prevenção, promoção, proteção e reabilitação
da saúde do colaborador, tanto individual
quanto coletivo.

Para dar um amplo cenário sobre o assunto,
no curso são ministradas práticas de como
utilizar algumas ferramentas ergonômicas,
nas quais Dra. Claudia demonstra sua funcionalidade, seus benefícios e suas desvantagens. “Realizo simulações de atividades/
tarefas para a turma realizar as avaliações
pertinentes”, explica. “Atualmente, estou na
posição de docente e pratico o Ensinamento, e, com certeza, no decorrer das aulas fico
na posição de Aprendizagem, continuamente o ato de ensinar e aprender acontece ao
mesmo tempo, envolvendo a afetividade,
atenção e uma boa comunicação entre todos.
A interação entre nós neste curso foi muito
agradável, no qual percebi que os discentes
tinham o desejo do saber, de serem valorizados e pelos comentários o objetivo foi alcançado e eu me sinto realizada e tenho Gratidão a todos!”, declara.

Ela finaliza com um conselho: “PARE, PENSE
E REFLITA. O que fazemos para nós mesmo
morre conosco. O que fazemos pelo outros
Para ela, o TST pode elaborar a Análise Ere pelo mundo permanece e é imortal. Progonômica do Trabalho (AET), porém, Minis- As empresas e seus gestores não implantam um fissionais de SST a Ergonomia com Humatério do Trabalho Secretaria de Inspeção do Programa Ergonômico de forma planejada, in- nologia é para todos, nossa missão é ajudar
Trabalho - Brasilia/DF, NOTA TÉCNICA N. tegrada e contínua, avaliando erroneamente ser os empregadores, empregados e gestores
287/2016, recomenda que o profissional con- um investimento oneroso.
de vida a neutralizar, diminuir e/ou evitar
tratado possua efetivamente conhecimento
adoecimentos psico-físico-social, assim proe capacidade para a elaboração da AET, que E em outra vertente, as pessoas precisam porcionando uma melhor Qualidade de Vida
tenha formação acadêmica de nível superior atentar em relação às principais causas que e bem-estar no ambiente ocupacional. Você
levam a enfermidades por afecções físicas, não É responsável pela saúde de outro ser
dos sistemas humanos.
desordens emocionais e perturbações sociais humano, mas muitas vezes você se encontra
Programa Ergonômico Humanizado
e como fazer para evitar os adoecimentos, na posição de ESTAR responsável pela saúde
A especialista destaca ainda que as empresas buscando constantemente informações para outra pessoa”.
não estão preparadas para atender todas as a Prevenção, Preservação e Manutenção de
exigências da Ergonomia. “As empresas deve- uma Vida mais saudável.

O

Campanha da Justiça do Trabalho
		 mostra a importância da prevenção de acidentes

Tribunal Superior do Trabalho (TST) e o
Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com os 24 Tribunais
Regionais do Trabalho (TRTs), lançaram, no dia
2 de julho, a campanha “25 motivos para prevenir acidentes de trabalho: essa história não
pode se repetir” nos perfis dos tribunais no Facebook. A ação foi uma iniciativa do Programa
Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho.
O objetivo da campanha é chamar a atenção
da sociedade para a prevenção dos acidenS

tes de trabalho, por meio de relatos reais de
trabalhadores de várias partes do Brasil que
sofrerem esse tipo de acidente. As histórias
foram contadas em vídeos curtos e divulgadas
durante o mês de julho nas páginas oficiais dos
tribunais e do CSJT no Facebook.
Os acidentes de trabalho ocorrem por motivos
variados: falta ou uso incorreto dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), negligência da
empresa com o ambiente de trabalho, falta de
treinamento e capacitação para realizar deterI
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minadas funções ou falta de atenção dos empregados na realização das tarefas, entre outras.
Segundo os dados de 2017 da Secretaria de
Previdência do Ministério da Economia, mais
de 549 mil pessoas se acidentaram no trabalho
e registraram os acidentes por meio da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). Outras
98,7 mil pessoas também sofreram acidentes,
mas as empresas não abriram a CAT. O número
é 6,59% menor do que o registrado em 2016,
quando ocorreram 585.626 acidentes no país.
P
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Geral

Cidades sediam Jornadas sobre Prevenção de Explosões

R

io de Janeiro, Santos, Curitiba e Recife
são as cidades que estão sediando as
Jornadas sobre Prevenção de Explosões,
promovidas pela Fundacentro e a Associação
Brasileira para Prevenção de Explosões – Abpex. Os seminários contemplam as áreas classificadas, prevenção de explosões de gases,
vapores, poeiras e nitrato de amônio.
No final de maio a primeira etapa foi em áreas
classificadas e nitrato de amônio no Rio de
Janeiro/RJ. No dia 28 de junho foi a vez de
Santos/SP. Os eventos reforçam as ações da
instituição voltadas para segurança química.
Os acidentes ocorridos nessa área podem ter
graves consequências para a comunidade, sen- nologista da Fundacentro, Fernando Sobrinho, perigosas por meio de exaustão e diluição dos
do, geralmente, classificados como ampliados que é engenheiro químico e de segurança, ambientes sujeitos à formação de atmosferas
explosivas. Já o gerente regional da Fike, Luis
ou maiores.
além de coordenador das atividades.
Barbim, palestrou sobre prevenção de explo“Explosões de gases, vapores e poeiras ocor- No Rio de Janeiro, o primeiro seminário con- sões de poeiras e redução de consequências
rem quando há a formação de uma atmosfera tou com a presença de cerca de 280 pessoas, por meio de medidas de engenharia, como disexplosiva, ou seja, a mistura geralmente com o entre engenheiros, técnicos e peritos. A mesa positivos de alívio, bloqueio e supressão.
ar em proporções adequadas”, explica o tec- de abertura teve a presença do presidente do
Clube de Engenharia-RJ, que apoiou o evento, Haroldo Martins Junior, consultor da Abpex,
Pedro Celestino. Também participaram Maria apresentou a palestra “Conscientização sobre
de Fátima Fuste, tecnologista e chefe da Fun- Segurança com Nitrato de Amônio: Os Acidendacentro (Centro Estadual do Rio de Janeiro) e tes e sua Prevenção na Manipulação, Transporte e Armazenamento”. O palestrante mostrou
Nelson Lopez, diretor da Abpex.
medidas de segurança e os principais acidentes
INDIQUE CINCO TÉCNICOS DE
ocorridos com o produto em nível mundial e
Na
palestra
de
abertura,
o
engenheiro
Nelson
SEGURANÇA DO TRABALHO
no Brasil. “Após a ocorrência de dois eventos
Lopez
apresentou
um
histórico
das
áreas
clasPARA ASSOCIADOS E GANHE
sificadas, abordando a evolução dos conheci- de grande magnitude em Francisco do Sul/SC
UM CURSO NO SINTESP DE 15
mentos e a legislação sobre o assunto no País. e Cubatão/SP, as autoridades militares estaHORAS À SUA ESCOLHA!
Para o palestrante, a classificação criteriosa e beleceram uma legislação mais rígida sobre o
Para que o profissional tenha direito
atualizada implica em melhora na segurança assunto”, aponta Haroldo.
ao curso, os cinco indicados, além
das instalações e na redução de custos.
de serem Técnicos de Segurança
A palestra final foi realizada por Hélio Rodrido Trabalho formados, deverão, em
Em seguida Fernando Sobrinho realizou a pa- gues, coordenador de certificação de profissioaté três meses da indicação, ter sua
lestra “Tipos de Explosões por Gases/Vapores nais da Abendi, que discorreu sobre competêncondição de associados efetivada
Inflamáveis: Características e Consequências”. cias pessoais e certificação profissional para
através de cadastro, envio de toda
“A legislação de SST necessita de avanços trabalhos em áreas classificadas.
documentação solicitada e efetuar o
nas questões de produtos perigosos não inpagamento da anuidade.
flamáveis, poeiras e explosivos como o nitrato Na capital carioca, o evento teve a coordede amônio”, afirma o engenheiro. Para ele, é nação local da engenheira e tecnologista da
fundamental a inserção de temas relacionados Fundacentro no Rio de Janeiro, Maria Christina
com segurança química em cursos técnicos e Felix, e geral de Fernando Sobrinho.
profissionalizantes nas áreas correlatas.

Campanha
Associativa 2019

Participe!!!

Mais informações:

11

3362-1104

www.sintesp.org.br
sintesp@sintesp.org.br
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O seminário contou com outras palestras, que
buscaram trazer medidas de proteção efetivas. Os representantes da Corbari Industrial
falaram sobre desclassificação de áreas e uso
da ventilação para redução de concentrações
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Em breve, serão divulgadas as informações
dos eventos em Curitiba/PR, que ocorre
em 25 de setembro, e Recife/PE,
23 de outubro. Interessados em participar
devem efetuar sua inscrição no site
www.fundacentro.gov.br.
P
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Convenções Coletivas SINTESP 2019-2020

N

o dia 5 de agosto, o SINTESP e a
FIESP assinaram a Convenção Coletiva de Trabalho. Este ano a entidades fecharam a negociação nos seguintes
termos:
Para os Técnicos de Segurança do Trabalho
empregados o reajuste será de 4,06%; os
que recebiam o piso de R$ 3.363,02 terão
um salário de R$ 3.499,56 a partir desta
data. Já os TSTs admitidos em 01/05/2019
a 30/04/2020 terão o piso da categoria no
valor de R$ 3.363,02.

Além disso, o TST que trabalha de segunda a
sexta-feira tem direito a 10 dias ao ano para
participar de cursos e palestras. Já o técnico de
segurança do trabalho que exerce seu ofício de
segunda-feira a sábado tem esse direito no volume de 12 dias por ano.
“Portanto, devido a essas cláusulas, que sempre garantem benefícios aos TSTs, pedimos para
que se aproximem do sindicato para ter conhecimento sobre as mesmas, tirar outras dúvidas
e aproveitar melhor as orientações e contribuições que o SINTESP pode fornecer aos profissionais da categoria”, observa Dra. Tamires.

Segundo a advogada do SINTESP, Dra. Tamires Bispo, as cláusulas benéficas foram man- No período 2019/2020 o SINTESP também já
tidas. São elas as cláusulas dos benefícios fechou Convenção Coletiva com o segmentos:
da categoria preponderante. “Desta forma,
todos os benefícios que a empresa concede
• Com o Sinduscon – Construção Civil,
para o restante dos funcionários o técnico
com reajuste de 5,07%. O piso da
também tem direito, como é o caso do auxílio creche, a PLR, vale de alimentação dicategoria é de R$ 3.662,71
ferenciado, a cesta básica, ou seja, todos os
• Com a Fecomercio – Comércio, com reajuste
benefícios que os outros funcionários têm, o
de 4,06%. O piso da categoria é de R$ 3.499,56
TST também tem, conforme a cláusula 17ª
da nossa convenção”, informa.

• Com o Sindhosfil – Hospitais
filantrópicos de São Paulo, com reajuste de
4,00%. O piso da categoria na capital é de
R$ 3.368,84 e no interior de R$ 3.177,76
• Com o Sindhosfil – Hospitais
filantrópicos do Vale do Paraíba, com
reajuste de 4,00%. O piso da categoria é
de R$ 3.131,00
• Com o Sindhosfil – Hospitais
filantrópicos de Ribeirão Preto, com
reajuste de 5,07%. O piso da categoria é
de R$ 3.214,67.
• Com a FIESP – com reajuste de 4,06%.
Os que recebiam o piso de R$ 3.363,02
terão um salário de R$ 3.499,56 a partir
desta data. Já os TSTs admitidos em
01/05/2019 a 30/04/2020 terão o piso da
categoria no valor de R$ 3.363,02

Os demais segmentos ainda seguem em processo de negociação.

