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Desenvolvimento econômico não pode significar
economia com a integridade do trabalhador

E

m agosto, durante a Expo Proteção
– 8ª Feira Internacional de Saúde
e Segurança no Trabalho, realizada
no Pavilhão Branco do Expo Center Norte, na capital paulista, o
SINTESP aproveitou a comemoração pelos 47
anos do Dia do SESMT - Serviço Especializado
em Engenharia de Segurança e em Medicina
do Trabalho, para debater um tema de suma
importância para a categoria prevencionista:
os impactos das revisões das NRs na área
de Segurança e Saúde do Trabalho. Portanto, convidou Joaquim Gomes Pereira, que é
Engenheiro Eletricista - Engenheiro de Segurança no Trabalho; Professor do curso de Engenharia de Segurança do Trabalho;...
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Caros amigos prevencionistas, conforme assunto
comentado em nosso Editorial, no Primeiro Passo do mês anterior, mencionamos, com bastante
ênfase, sobre as possíveis alterações nas Normas Regulamentadoras e que estão ocorrendo
de uma forma bastante rápida. Somente do mês
passado até a presente data já foram aprovadas
e publicadas as normas NRs 1, 3, 12, 24, 28,
sendo a NR 2 revogada, enquanto as NRs 4, 5,
7, 9, 15, 17 e 18 estão em fase de discussão.

“PROFISSIONAL OPORTUNISTA”:
Entrou na profissão já pensando na “lei do
Gerson”, de levar vantagem em tudo. Este profissional é aquele que fará qualquer coisa com
o intuito de se dar bem; vende certificados de
treinamentos, simplifica horas de treinamento
em detrimento do preparo adequado para que
o trabalhador possa desempenhar com segurança e qualidade a sua tarefa; critica seus parceiros de profissão, são antiéticos, colocando o
trabalhador em segundo plano, como se fosse
Fazendo uma análise aprofundada do quadro um objeto que pode ser usado e descartado a
atual, ficamos extremamente preocupados, qualquer momento.
pois se observa um distanciamento perigoso da
maioria dos representantes da área prevencio- “PROFISSIONAL ALIENADO”;
nista, não se dando conta que vai ser impac- Entra na profissão sem saber por que está ali?
tado diretamente na sua atuação, haja vista o Usa o certificado como uma prancha de surf,
número de participantes nas consultas públicas surfando em águas perigosas como se estivesse
que estão em andamento.
em uma piscina, não entendendo nada da importância do seu perfil profissional; geralmente
Considerando esse cenário, podemos fazer uma não permanece na profissão, fez o curso como
analogia comportamental dos TSTs, como profis- “operação tapa-buraco”, não se sustentando
sionais do SESMT, de acordo com o que segue: com o trânsito pesado da responsabilidade e
do comprometimento que a profissão exige;
“PROFISSIONAL COM DNA PREVENCIONISTA”: viajou nos sonhos dos outros, onde a atração
São aqueles que trazem consigo o sangue pre- principal foi o piso salarial da categoria.
vencionista nas veias do seu corpo, profissional Partindo desta analogia, podemos afirmar, com
ético, que não se corrompe de maneira alguma, total segurança, que somente um terço dos
trabalhando com afinco e promovendo o bem profissionais que fazem parte do SESMT está,
comum dos trabalhadores, não aceitando forjar realmente, preocupado com as possíveis alteradocumentos; tratando os trabalhadores com ções das normas regulamentadoras que estão
respeito e dignidade, valorizando-os como seres por vir e o quanto isso poderá precarizar as norhumanos que são e não desqualificando os de- mas de segurança do trabalho, onde os mais
mais profissionais da mesma área de atuação.
afetados serão, sem dúvidas, os trabalhadores.
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Desenvolvimento econômico não pode significar
economia com a integridade do trabalhador

E

m agosto, durante a Expo Proteção
– 8ª Feira Internacional de Saúde
e Segurança no Trabalho, realizada
no Pavilhão Branco do Expo Center Norte, na capital paulista, o
SINTESP aproveitou a comemoração pelos 47
anos do Dia do SESMT - Serviço Especializado
em Engenharia de Segurança e em Medicina
do Trabalho, para debater um tema de suma
importância para a categoria prevencionista:
os impactos das revisões das NRs na área
de Segurança e Saúde do Trabalho. Portanto, convidou Joaquim Gomes Pereira, que é
Engenheiro Eletricista - Engenheiro de Segurança no Trabalho; Professor do curso de
Engenharia de Segurança do Trabalho; auditor Fiscal do Trabalho aposentado, diretor do
Sindicato dos Auditores Fiscais de São Paulo
e consultor técnico em Engenharia de Segurança no Trabalho. O convite surgiu diante da
atuação dinâmica que Joaquim desenvolveu
na área e construiu um legado que é referência para muitos profissionais prevencionistas.
Ele ainda acompanha o dia a dia do setor
visando contribuir com informações atualizadas sobre o cenário da SST.
Com base em sua ampla experiência, Joaquim
abordou com muita pertinência o tema “Alterações das Normas Regulamentadoras e seus
impactos na Segurança e Saúde do Trabalho”.
O especialista atentou a confusão que se apresentou no início do governo, com alarmes e
manifestações por parte do secretário especial
que ocupa a pasta da Previdência do Trabalho,
uma vez que a extinção do Ministério do Trabalho levou seus assuntos a serem integrados
ao Ministério da Economia. Segundo relatou,
as atribuições foram mantidas, mas o Ministério do Trabalho deixou de existir e passou
a ser subordinado a uma lógica econômica.
Para Joaquim “economizar” com a prevenção
seria um tiro no pé, pois reduzir as condições
de segurança dos trabalhadores é aumentar
os gastos de um INSS já combalido.
Portanto, Joaquim avalia que é importante
ressaltar que hoje o Brasil precisa sair desse
4
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O público composto, principalmente, por profissionais do SESMT, acompanharam atentamente as
explicações do palestrantes, Joaquim Gomes, sobre as revisões das NRs e suas implicações para o
futuro da SST. Ele ressaltou a importância dos profissionais participarem das consultas públicas

momento de fragilidade econômica e para
isso precisa atrair novos capitais, novos investidores nacionais e internacionais. Com
sua vivência no Ministério do Trabalho ele
contou vários casos que presenciou em que
houve uma pressão muito grande dos empresários internacionais para rever questões
trabalhistas, entre elas as que estão ligadas
à segurança e saúde do trabalho. “Muitos
empresários internacionais deixaram claro
que não querem investir no Brasil dentro das
condições existentes. O formato da legislação trabalhista brasileira não interessa para
os negócios deles. É importante mostrar essa
visão do empresário porque ele quer uma facilitação das suas condições de faturamento,
de produção e eles entendem que a segurança e saúde do trabalho é um empecilho
para isso. Estamos vendo isso ser apresentado abertamente pelo governo, destacando
que essa é a motivação que o leva a extinção
do Ministério do Trabalho e a buscar a redução das normas regulamentadoras. Tudo isso
aponta que é óbvio que teremos dificuldades para tratar dessas questões de agora em
diante, em razão de que estão diretamente
ligadas ao desenvolvimento econômico do
País”, explica.
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Sucateamento planejado

Joaquim afirma que o sucateamento e desprestigío da SST não vem ocorrendo a partir
desse governo. “É preciso colocar os ‘pingos
nos is’, pois isso já vem acontecendo há muitos anos. Uma prova é o quadro de auditores
fiscais do trabalho,de 1994 até hoje, mostra
uma redução em 600%. É um sucateamento
planejado. Em comparação, o número de auditores da receita federal de 1992 cresceu de
5.380 para mais de 22.000 auditores atualmente, enquanto os auditores do trabalho decresceram de 5.025 para um volume de 2.120
atuais”, comenta. Com esses e outros números Joaquim fez uma retrospectiva e deu uma
ideia de como era e como está hoje a área de
SST, com provas claras do decrescimento que
toma conta dessa área.
Sob a constatação de que precisamos retomar
a importância que a área de SST precisa, Joaquim destacou que é ela que dá a sustentação
ao trabalho digno. Com isso, ele fez um breve
relato sobre os motivos que estão levando a
redução das normas, entre eles a uniformização dos procedimentos, que sugerem reavaliar
e condensar os documentos infralegais (IN, NT,
resoluções ...) de forma a evitar interpretações
P

Jornal do Sintesp - Nº 313 - Outubro de 2019

dúbias e diferenças na fiscalização entre Regiões / Estados. “Isso é bom, principalmente
pela proliferação de notas técnicas, as quais,
nós auditores, muitas vezes tínhamos que fazer uma peneira porque algumas dessas NTs
estavam contrariando determinado princípio,
causando conflitos nos ambientes de trabalho, entre outros problemas”, explicou.

SINTESP participou das Audiências Públicas
sobre NR 7, 9 e 17, na Fundacentro

Outro item elencado pelo auditor é a revisão
das NR- Normas Regulamentadoras, por meio
de um processo de modernização com simplificação e desburocratização. Neste item,
o especialista observou que as NRs foram
criadas em tempos diferentes e há conflitos
de gerações, em relação as formas de ver e
interpretar, o que leva, realmente, à necessidade de modernização, se possível, ano a ano,
pois o mundo do trabalho, os equipamentos,
entre outros também mudam, como é o caso
da modalidade nova do trabalho à distancia,
que exige uma adequação para atender a SST,
além da robótica, que estão chegando através das indústrias 4.0, onde a automação é
o princípio básico. “Esses fatores mostram
que há necessidade de modernização dessas
normas que nos orientem de como proceder
diante dessas mudanças, mas isso não significa uma retaliação, tirar as proteções só por
tirar, mas, que deve existir um embasamento
técnico e que garanta a integridade do trabalhador”, avalia.

O presidente do SINTESP, Marcos Antonio Ribeiro, o Marquinhos, e o diretor, Armando Henrique, marcaram presenças nas Audiências Públicas
sobre as NR 7 (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), NR
9 (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e NR 17 (Ergonomia),
representando a categoria dos Técnicos de Segurança do Trabalho.
As audiências públicas foram promovidas pela Secretaria do Trabalho, a
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho – SIT e a Fundacentro, nos dias 10
e 11 de setembro, na sede da Fundacentro, na capital paulista.
O objetivo da audiência pública é promover o debate com especialistas,
representantes governamentais, de trabalhadores e de empregadores e
com a população em geral, permitindo a participação da sociedade no
processo da revisão das Normas Regulamentadoras.

Joaquim falou também sobre a redução do
ementário, uma vez que as NR’s possuem
cerca de 4.000 ementas de autuações que
deverão sofrer reclassificação de gradação e
enxugamento. “Esse termo significa os itens
ou subitens das normas que dão vazão a uma
autuação ou multa. Existe um número infinito de ementários, totalmente desnecessários,
são ‘iterizações’ que não levam a nada, fazendo às vezes com que a empresa, por exemplo, leve duas multas em cima de um mesmo
item, portanto, revisões são válidas em alguns
casos, justamente para evitar esses tipos de
incorreções”, observa.

Normas como a NR 9, NR 15 e NR 31 ainda estão em processo de revisão. É possível participar da construção dessas novas normas por meio da
Consulta Pública, no site participa.br.

Além disso, o ministro observou que o pequeno empresário chega a ser submetido a
6,8 mil regras de fiscalização. Nessa visão,
é impossível que ele entenda e se adéque
a essas regras, por isso a ideia do governo
Aumento da produtividade
é reduzi-las em 90%. “A nossa pergunta é:
As justificativas do governo, segundo con- reduzir 90% do quê, do teor, do conteúdo, do
ta Joaquim, o ministro Rogério Marinho, item? O ministro não disse, porém ressaltou
disse que diante de estudos, as normas de que hoje existem custos absurdos em função
segurança serão revistas com foco na des- de uma normatização absolutamente bizanregulamentação e simplificação e desburo- tina, antiga, anacrônica e hostil. E acrescencratização. Ele avaliou que as regras atuais tou que para trazer investimentos para o
prejudicam a produtividade das empresas. Brasil requer um ambiente propício, acolheS
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dor e saudável para quem vai empreender”,
destacou o auditor.
O especialista aproveitou então para explicar
sobre as normas regulamentadoras, que nasceram nos idos de 1978, em face ao elevado
número de acidentes, que causaram muitas
mortes, sequelas e doenças ocupacionais devido aos precários ambientes e condições de
trabalho existentes nas empresas. Elas foram
criadas em atendimento às convenções da
OIT, que tratam de SST e que foram ratificadas pelo Brasil. Com esse histórico Joaquim
P
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mostrou o que está contraditório ao que o
ministro falou, por exemplo:
• Em primeiro lugar as Normas regulamentadoras “NR” são o marco regulatório técnico
em SST, uma conquista que suporta a criação
e a manutenção de ambientes de trabalho
sem riscos e salubres;
• Em segundo, elas são regras fundamentais
para a regulação do capital e trabalho e não
podem ser tratadas como obstáculo à recuperação econômica e ao desenvolvimento do
país;
• Em terceiro, as Normas regulamentadoras
não podem ser taxadas como “inimigas” dos
empresários, pois os alinham em prol da segurança e saúde no trabalho, viabilizando a
proteção à vida, preservação da dignidade
humana, combate à concorrência leal e promovem crescimento autossustentável;
• Em quarto, a desregulamentação das NRs e
a fragilização da auditoria fiscal do trabalho
enfraquecerá o combate aos acidentes e doenças com consequências gravíssimas aos trabalhadores multiplicando o exército de viúvas,
As mudanças que estão acontecendo nas NRs interessam a todos os profissionais prevencionistas. Por
isso, sempre que oportuno, o SINTESP promove debates e convida especialistas, como o auditor fiscal
mutilados e de doentes já existentes, como viaposentado, Joaquim Gomes, para dar sua contribuição e motivar os TSTs a acompanharem de perto
mos nos anos 70, ocasião da criação das NR´s,
trazendo sérios prejuízos aos já combalidos
rança e em Medicina do Trabalho, conforme • Protocolos conjuntos INSS/SEPRT na ocorrecursos do sistema previdenciário nacional.
Consulta Pública 4/2019, publicado na edição rência de acidentes de trabalho com análise
Para Joaquim, a alteração de normas veio para 146, Seção 3, página 39 do Diário Oficial da em 100% dos acidentes;
ficar. O governo já tinha divulgado um crono- União de 31 de julho de 2019. O prazo para
grama de revisão das NR´s, no qual constavam sugestões terminou em 21 de agosto.
• Maior conscientização em torno da SST por
as consultas públicas e as respectivas NRs.
parte dos empresários.
Joaquim lembrou que as normas regulamen- Para a reestruturação da Segurança
tadoras passam por um processo de criação, e Saúde no Trabalho, o especialista
• Maior eficácia na aplicação do Fator Acidentário de Prevenção – FAP, flexibilizando o
rascunhamento, consulta pública, e depois um apresentou as seguintes conclusões:
Seguro Acidente nas empresas acidentárias /
processo de edição, discussão e emissão. A
consulta pública é quando se coloca essa nor- • É importante salientar que o processo de prevencionistas;
ma à mercê de toda a sociedade, para que to- alterações nas Normas (revisão/modernizados expressem suas opiniões, observações, ex- ção/desburocratização) anunciado, de pouco • Abertura de ação regressiva por parte do
pectativas, desejos, cujo objetivo é que todos adiantará caso não haja esforço governa- INSS em todas ocorrências de acidentes do
mental na modernização e adequação da trabalho;
sejam colaboradores da norma em questão.
Fiscalização.
Em sua apresentação, em vista do foco do
• Promoção de um SESMT mais universalizaevento, Joaquim fez uma alusão especial à NR • Aumento do numero de Auditores Fiscais do do, com maior cobertura aos trabalhadores
próprios e terceirizados.
4 - Serviços Especializados em Engenharia de Trabalho com conhecimento em SST;
Segurança e em Medicina do Trabalho. Segundo ele, o secretário especial de Previdência • Informatização e novas ferramentas de tra- Aproveitamos para fazer um reconhecimento
e Trabalho (SEPRT) do Ministério da Econo- balho para a fiscalização;
especial às empresas Montana e Dantec Safety que contribuíram com a doação de brinmia, submeteu à consulta pública a proposta
de Norma Regulamentadora nº4 (NR 4) - Ser- • Capacitação da Auditoria Fiscal nos assun- des que foram distribuídos aos participantes
viços Especializados em Engenharia de Segu- tos de SST;
no final da palestra.
6
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TST Bruno Sandrini atua há mais de 24 anos na
área e é uma referência para a categoria

O

jornal Primeiro Passo lança, nesta edição, a coluna DNA
Prevencionista, na qual iremos entrevistar um profissional da área de Segurança
e Saúde do Trabalho que é
destaque na área, que atuou
ou atua, com muita dedicação, técnica e amor
à profissão e nos contará como foi a sua jornada de trabalho desde que iniciou na profissão.

Ao longo do exercício da sua profissão,
quais foram suas maiores conquistas?
Na década de 70 (1972), participei com
destaque de um grupo de trabalho prevencionista no ABC, referente aos dispositivos
de segurança para prensas com estampos
abertos (para evitar mutilações); participei
também ativamente de outro grupo de segurança do trabalho da AAPSA, em Santo
Amaro, na década de 90 (1993). Optei
com exclusividade para a construção civil
e tenho participado ativamente das reuniões e grupos de trabalho do setor (já se
passaram 23 anos).

Marcos Antonio Ribeiro, o Marquinhos,
presidente do SINTESP, declara que o objetivo desta coluna é valorizar o profissional
que tem conhecimento técnico, que luta Com a sua vivência na área, que lições
gostaria de destacar para o profissional
pela categoria.
Para iniciarmos essa coluna, convidamos o
Técnico de Segurança do Trabalho, Bruno de
Oliveira Sandrini, que vem atuando na função
desde 1993, e construiu uma carreira sólida na
área da construção civil.
Sandrini nos conta como foi o desenvolvimento da sua carreira profissional ao longo desses
anos, mudanças que presenciou e como buscou contribuir para consolidar a segurança e
saúde do trabalho nas empresas e nos canteiros de obra onde trabalhou. Ele é considerado
uma referência para muitos TSTs.
Confira!
Quando iniciou sua carreira na área de Segurança e Saúde do Trabalho como Técnico
de Segurança do Trabalho?
Venho atuando assiduamente na função
desde 1993 com exclusividade na construção civil (anteriormente atuei na indústria metalúrgica por mais ou menos
duas décadas).
Por que escolheu essa profissão?
Aprendi muito sobre segurança do trabalho no Senai da Vila Mariana, quando era
menor aprendiz (por volta de 1964). Para
a execução de qualquer tipo de atividade prática era necessária uma orientação
de estudo dirigido em sala de aula, juntamente com a prevenção de acidentes.
S

de hoje?
Quando optei pela construção civil decidi
não atuar em outros segmentos de trabalho. Na convivência com o pessoal das
obras percebi que teria que continuar estudando e pesquisando sobre a segurança
do trabalho. A construção civil é um outro
mundo. Lá você não dispõe de sistemas
CNC (Centro de Controle Numérico) para
a montagem de estrutura de ferragem
armada, construção de formas, concretagem, alvenaria, impermeabilização, revestimentos de fachadas.
Quais as principais mudanças o senhor
acompanhou nesta área ao longo de sua
carreira e quais foram as mais marcantes?
Na construção civil tivemos grandes melhorias na segurança do trabalho com a
implementação do PCMAT – Programa de
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na
Indústria da Construção. Outras mudanças
também aconteceram e podemos citar alguns exemplos, como a legislação específica para trabalhos confinados, trabalhos em
alturas, habilitação para eletricistas (NR 10),
utilização de plataformas de trabalho aéreo.
O senhor poderia fazer um comparativo de como era a área de SST quando
iniciou suas atividades e, atualmente,
com as evoluções e mudanças da realidade de trabalho no chão de fábrica e
canteiros de obras?
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Bruno Sandrini
Técnico de Segurança do Trabalho, com sua
larga experiência na área da Construção Civil,
acompanhou de perto as mudanças da SST

Quando eu comecei na segurança do
trabalho havia muitas improvisações por
falta de recursos técnicos e normas muito antigas e desatualizadas. Os grupos de
trabalhos, formados por entidades sindicais representantes das classes de trabalhadores e dos patronais, juntamente
com os auditores fiscais do trabalho, tiveram uma participação relevante na atualização e implementação de novas normas
de segurança. Na minha reservada opinião, os profissionais de SST necessitam
de aperfeiçoamento em cada segmento
de trabalho, por exemplo, na Medicina,
os médicos, depois de formados, especializam-se num segmento de acordo com
as suas habilidades, da mesma forma os
advogados. Acho muito arriscado quando um Técnico de Segurança do Trabalho
atua em ramos diversificados ao mesmo
tempo.

Atualmente o setor de SST vem passando por várias mudanças em termos
legislativos. Como o senhor vê as ações
do governo para revisar e até mesmo
reduzir as Normas Regulamentadoras?
Acho que está havendo um equívoco.
A SST deveria ser tratada isoladamente
como segurança e medicina do trabalho
exclusivamente. A SST não deveria ser
considerada como um benefício comparando ao direito de férias, 13º. salário, liP
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cença maternidade e tantos outros direitos
trabalhistas. O empregador que não investe
em segurança e saúde do trabalhador deveria responder criminalmente, independentemente da ocorrência do acidente ou
de doença ocupacional. É mais ou menos
assim que funciona em alguns países mais
avançados.

Em sua opinião, o que pode ser bom ou
ruim com essas alterações?
Na década dos anos 90, a ocorrência de
fatalidades no ambiente de trabalho era
comum. Em todos os setores de trabalho
a construção civil era pioneira, quando
ocorreu a regulamentação da nova NR
18, os empresários passaram a ter um horizonte definido (conheceram novas normas e procedimentos de segurança), ao
mesmo tempo o Ministério Público agiu
sabiamente sobre aqueles que se negaram
a cumprir o cumprimento da legislação vigente. Ao meu ver e de acordo com minha
experiência, resistir as mudanças da SST
para pior não é função só do SESMT, mas

Campanha
Associativa 2019
INDIQUE CINCO TÉCNICOS DE
SEGURANÇA DO TRABALHO
PARA ASSOCIADOS E GANHE
UM CURSO NO SINTESP DE 15
HORAS À SUA ESCOLHA!

Para que o profissional tenha direito
ao curso, os cinco indicados, além
de serem Técnicos de Segurança
do Trabalho formados, deverão, em
até três meses da indicação, ter sua
condição de associados efetivada
através de cadastro, envio de toda
documentação solicitada e efetuar o
pagamento da anuidade.

Participe!!!
Mais informações:
11

3362-1104

www.sintesp.org.br
sintesp@sintesp.org.br
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de todas as categorias representativas das
classes trabalhadoras do País.

O que é fundamental para ser um bom Técnico de Segurança do Trabalho?
A função do Técnico de Segurança do Trabalho tem sido encarada como modismo,
qualquer “boqueta” monta um curso de
Técnico de Segurança do Trabalho. Os participantes, na maioria das vezes, não conseguem perceber que estão sendo enganados, mas sabem que no final do curso serão
certificados na forma da lei. Diariamente
encontramos pessoas nas portas de obras
procurando uma colocação sem a mínima
experiência no dia a dia da construção. Por
outro lado, deveria ter uma regulamentação para que os candidatos fossem selecionados por vocação, da mesma forma
os cursos de formação tivessem uma carga
horária mínima em matérias de acordo com
a vocação do candidato.
Como promover uma ligação efetiva
entre a categoria dos TSTs e o sindicato, o SINTESP?
Em certa ocasião, fiz uma observação
num evento de segurança sugerindo uma
aproximação maior do SINTESP junto aos
demais sindicatos, como os dos Metalúrgicos, dos Químicos, da Construção Civil,
Comerciários e uma centena de outros sindicatos. O objetivo era vender a ideia do
quanto somos capazes, e, por incrível que
pareça, num momento como esse que estamos vivendo na conjuntura nacional em
relação às mudanças da SST, não somos
quase nada para enfrentar essa situação.
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Que mensagem gostaria de deixar para
os futuros profissionais Técnicos de Segurança do Trabalho?
Nos últimos quase 30 anos me dediquei exclusivamente à Construção Civil,
através desse trabalho conheci muitas
pessoas importantes como engenheiros,
técnicos de segurança, auditores fiscais,
promotores de justiça, diretores do Sinduscon, diretores do Seconci, diretores
do SINTESP, representantes da Fundacentro, diretores do Sintracon, entre outros.
Participei da maioria dos eventos relacionados à segurança na construção civil
realizados em São Paulo. Minha mensagem é a de que o Técnico de Segurança
do Trabalho não pode ter preguiça, ele
não deve ser enrolado, o TST tem que
pesquisar muito para não ficar rendido
em situações embaraçosas.
Sua atuação na área é uma referência
para muitos TSTs, o senhor considera que
construiu um legado importante? Como
se sente com esse reconhecimento?
Sempre respeitei os meus colegas de profissão. Passei por momentos difíceis quando comecei na construção civil, recebi
ajuda de muita gente boa, mas também
muitas vezes fui duramente criticado por
querer ser um perfeccionista. Fico feliz
quando alguém me diz que fui uma referência numa determinada ocasião para
essa pessoa ou algum conhecido. Considero-me um profissional realizado por
tudo aquilo que consegui levar aos inúmeros trabalhadores da construção civil
até o presente momento.  
P
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SOBRE TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES NA SST

O

Governo Federal lançou, na terça-feira, dia
30 de julho de 2019,
no Palácio do Planalto, um
amplo processo de atualização de regras que regulam o
universo trabalhista brasileiro.
Foram anunciadas a modernização das Normas Regulamentadoras (NR’s) de Segurança e
Saúde no Trabalho e a consolidação e simplificação de decretos trabalhistas. As medidas vão
garantir a segurança e saúde do trabalhador e
regras mais claras e racionais, capazes de estimular a economia do Brasil.
O trabalho de modernização das NR’s envolve
a revisão das 36 Normas atualmente em vigor. As primeiras atualizações acabam de ser
concluídas, a revisão da norma regulamentadora: NR-1, que trata das disposições gerais
sobre saúde e segurança e da NR-12, sobre a
segurança no trabalho com máquinas e equipamentos. Também foi decidida pela revogação da NR-2, sobre inspeção prévia.
As Normas Regulamentadoras trazem diversos
programas e treinamentos que devem ser implantados pelas as empresas na área de SST, até
o momento são 14 treinamentos a se aplicar.
A nova redação da Norma Regulamentadora
N.º 01 - DISPOSIÇÕES GERAIS - Portaria SEPRT

S

n.º 915, de 30 de julho de 2019
- 31/07/19, no item 1.6 Capacitação e treinamento em Segurança
e Saúde no Trabalho, os treinamentos podem ser ministrados na
modalidade de ensino, presencial,
a distância ou semipresencial
desde que atendidos os requisitos operacionais, administrativos,
tecnológicos e de estruturação
pedagógica previstos.

amparo tomem forma e sejam
concretizadas. Nesse contexto,
tais normas da CLT acabam servindo de base para a elaboração
das NR’s.
Colaborador bem treinado, de
maneira responsável, é essencial,
conforme Art. 157 – Cabe às empresas: I – Cumprir e fazer cumprir
as normas de segurança e medicina do trabalho;

Claudia Carvalho
Não esquecendo da consulta
Campos
II – Instruir os empregados, atrapública da proposta de criação
TST, Fisioterapeuta,
vés de ordens de serviço, quanto
de uma Norma de Programa de
Ergonomista,
às precauções a tomar no senGerenciamento de Riscos (PGR),
Palestrante Profissional
tido de evitar acidentes do traque dispõe a respeito dos requisitos gerais para as ações de
balho ou doenças ocupacionais.
prevenção e gerenciamento de riscos no ambiente de trabalho e que o trabalhador deverá Art. 158 – Cabe aos empregados: I – observar
ser informado ao qual risco está exposto.
as normas de segurança e medicina do trabalho,
inclusive as instruções de que trata o item II do
Correlacionando,a CLT (Consolidação das Leis artigo anterior.
do Trabalho), os dispositivos característicos sobre a Segurança e Medicina do Trabalho se en- Um lembrete em referência ao eSocial (Sistema
contram no Capítulo V do Título II – Das Normas de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais,
Gerais de Tutela do Trabalho, perfazendo 70 Previdenciárias e Trabalhistas), que poderá conartigos (do 154 ao 223). De modo geral, vê-se tinuar, com o mesmo nome ou com um novo.
claramente que o propósito é a melhor proteção Confirmado que não será extinto, haverá uma
da saúde e da integridade física, psicológica e simplificação, espera-se a publicação do ato
social dos empregados, criando-se normas mais normativo conjunto que disciplinará a forma de
gerais para que as iniciativas de resguardo e envio das informações, bem como o cronogra-

I

N

T

E

S

P

9

Jornal do SINTESP - Nº 313 - Outubro de 2019

ma de substituição ou eliminação das obrigações acessórias existentes ao “NOVO eSocial”.
No “ANTIGO eSocial” foi lançado o Evento S2245 (Treinamentos, Capacitações e Exercícios
Simulados) - (tabela 29), existia a obrigatoriedade de informar todos os treinamentos aos quais
os colaboradores haviam sido submetidos, e
registrando as informações na modalidade de
treinamento e capacitações, a serem ministrados em praticamente em todas as NR’s.

Trabalho Capacitado

É considerado trabalhador capacitado aquele
que receba capacitação sob orientação e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.
Trabalho Ambientado

Estar ambientado é estar adaptado ao meio,
não basta estar qualificado, habilitado e capacitado, antes de autorizar um trabalhador é preciso conhecer a área em que irá trabalhar.

Os assuntos que envolvam treinamentos e capacitações legais, obrigatórias e não obrigatórias
é complexo, extenso e totalmente necessário
para que os profissionais que sejam instrutores,
treinadores, capacitores, facilitadores, multiplicadores, orientadores, mentores, professores,
aconselhadores e palestrantes,consigam atender as necessidades das organizações, de seus
trabalhadores nas suas atividades laborais, pois,
estes profissionais tem como responsabilidade
através das informações transmitidas neutralizar e/ou minimizar os diversos graus de riscos
existentes no ambiente ocupacional.

A VIDA ESTÁ CHEIA
DE DESAFIOS QUE, SE
APROVEITADOS DE
FORMA ADEQUADA
E CRIATIVA,
TRANSFORMAM-SE
EM OPORTUNIDADES.

presencial, educação a distância (Ead), semipresencial (mista); o tipo: como inicial, periódico,
reciclagem, eventual, outros.
Vantagens dosTreinamentos e
Capacitações de SST.

EMPREGADOR:Desenvolvimento e crescimento de qualquer organização, pois, proporciona
uma maior segurança e controle de seus processos, bem como aprimora procedimentos
internos face as atividades administrativas e
operacionais, das obrigações legais, a empresa
melhora o relacionamento com o governo, e a
credibilidade no mercado de trabalho, potencializa resultados diários, retém talentos e mantém
seus profissionais engajados, diminuindo a rotatividade, criação de profissionais mais preparados e prontos para lutar e atingir as metas
aumentando a produtividade da organização,
melhora para a qualidade de vida e bem-estar
dos colaboradores, evitando possíveis doenças e
acidentes ocupacionais, impedindo gastos com
processos trabalhistas.
EMPREGADO: Os treinamentos colaboram para
o entendimento necessário quanto a segurança
na execução das atividades rotineiras e não rotineiras e, ainda, quanto a importância de preservar a saúde, integridade física e social de todos
trabalhadores.

Há necessidade de transmitir as informações
adequadas para que o trabalhador desempenhe
as suas funções/atividades/tarefas com eficiência em suas especificidades, como:

Trabalho Autorizado

Trabalho Qualificado

Colaborador ou trabalhador trabalha mais satisfeito sabendo que a empresa está investindo
OBSERVAÇÃO – o profissional que é respon- nele, se sentindo mais valorizado, exerce com
sável por um evento, deve relatar em suas mais qualidade as atividades diárias (profissiodocumentações técnicas, em seus relatórios, nal/pessoal), desenvolve competências e relaem seus pareceres técnicos, em seus atestados cionamentos interpessoais proveitosos.
profissionais, em seus certificados e etc., alguns
dados; nome completo, CPF, formação e registro O colaborador mais qualificado sabe que o vada classe do profissional, data, carga horária, lor dele aumenta na empresa e no mercado de
local da realização evento, a modalidade: se é trabalho.

É considerado trabalhador qualificado aquele
que comprovar conclusão de curso específico
para sua atividade em instituição reconhecida
pelo sistema oficial de ensino.
Trabalho Habilitado

É considerado profissional legalmente habilitado o trabalhador previamente qualificado e com
registro no competente conselho de classe.

É considerado trabalhador autorizado aquele
que é formalmente autorizado pela empresa
mediante um processo administrativo e/ou operacional.

Os colaboradores mais aptos para o desenvolvimento de suas funções/atividades/tarefas se
sentem mais seguros neutralizando/minimizando possíveis doenças/ou acidentes no trabalho.
Talvez os profissionais de SST e os demais profissionais de várias áreas que estejam envolvidos em salvaguardar a saúde psicofisicosocial
do ser humano e a integridade da instituição,
tenham que se conscientizar de que é preciso se
reinventar, se refazer, se renovar e se modificar
para atender com eficiência as organizações e
seus valorosos trabalhadores, gerando resultados positivos para todas as partes envolvidas.
10

S

I

N

T

E

S

P

Geral

Jornal do Sintesp - Nº 313 - Outubro de 2019

SINTESP conquista, pela 13ª vez consecutiva,
Prêmios Marca Brasil e Top Max Marca Brasil 2019

O

SINTESP foi a entidade mais votada
no Prêmio Marca Brasil 2019 como a
Melhor Marca de Entidade do Setor de
Segurança e Saúde no Trabalho, em pesquisa
respondida por leitores da Revista Cipa, publicada pelo Grupo Cipa Fiera Milano.
Este é o 13º ano que o SINTESP é laureado com
essas importantes premiações e celebra esta importante distinção com todos os profissionais da
categoria prevencionista, em especial, os TSTs.
A cerimônia de entrega das láureas e de comemoração dos 20 anos do Prêmio Marca Brasil,
reuniu marcas líderes de renome nacional e internacional de diversos setores econômicos do
país, em jantar realizado no dia 17 de setembro
de 2019, no Espaço Premium do Esporte Clube
Sírio, na capital de São Paulo, Cerca de 200 empresários e executivos de seis estados brasileiros
estiveram presentes. Na ocasião, 34 marcas de
empresas e entidades foram agraciadas em 64
categorias de 13 setores econômicos.
Ao todo, foram entregues 107 láureas, sendo 64 Láureas do Prêmio Marca Brasil, 7 Láureas do prêmio Top Seven Marca Brasil (para
as marcas que conquistaram a liderança por
sete anos em suas categorias), 18 Láureas
do prêmio Top Max Marca Brasil (para as que
se mantiveram na liderança por oito anos ou
mais), 6 Láureas do prêmio Top Absolute Marca Brasil (para as marcas que sempre estiveram na liderança em suas respectivas categorias), 10 Láureas do prêmio Top Extreme Brand
Prêmio Marca Brasil (para as marcas que
foram laureadas de 15 a 30 vezes - em uma
ou mais categorias - desde o início da premiação, no ano 2000) e 2 Láurea do prêmio Top
Ultimate Brand Prêmio Marca Brasil (para as

S

marcas que foram laureadas 31 vezes ou mais
- em uma ou mais categorias - desde o início
da premiação, no ano 2000).

instituições reconhecidas como destaques entre
as entidades na Segurança e Saúde do Trabalho.

“Esta é a 13ª edição consecutiva que conquistamos esse prêmio. É muito importante para a
nossa categoria, para o nosso sindicato. Isso
mostra que o nosso trabalho continua sendo
desenvolvido e sendo visto pela mídia e pelos
leitores da revista Cipa. É um grande indicador
de que estamos sendo lembrados como uma
entidade que aproveita todas as oportunidades
para fortalecer o papel do TST. Isso faz parte do
nosso lema ‘SINTESP sempre presente!’,ressalta.
Para ele, esse reconhecimento mostra que há 13
Marcos Antonio Ribeiro, o Marquinhos, presi- anos o SINTESP atua proativamente e está condente do SINTESP, e o diretor Armando Henri- seguindo manter essa marca. “Parabéns para a
que, participaram da cerimônia e representa- diretoria do nosso sindicato, para os nossos funram a diretoria do sindicato. Para Marquinhos, cionários, nossos associados e nossos parceiros,
foi com muita honra e alegria que o sindicato que têm nos agraciado e dado força para contirecebeu a informação de que este ano, mais nuarmos neste trabalho. Ficamos muito gratos,
uma vez, tinha conseguido conquistar o prêmio mais uma vez, com essa homenagem da revista
Marca Brasil, que é outorgada para as melhores Cipa”, declara Marquinhos.
Para o SINTESP, participar deste evento é motivo
de muito orgulho, pois essa grande conquista
é fruto da indicação dos consumidores do mercado de atuação de SST, através das respostas
tabuladas decorrentes dos votos apurados pela
comissão do prêmio. Mais uma vez receber essa
honraria coroa o resultado do excelente trabalho que o SINTESP realiza e que o coloca na merecida posição de liderança entre as entidades.
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Nova NR-1 foi debatida no Sábado de Capacitação do SINTESP
Em mais uma edição, evento pioneiro do SINTESP elucidou questões que envolvem
a revisão da NR-1 e agregou maior conhecimento aos profissionais paulistas

O

que muda nas Disposições Gerais da
Nova NR-1 foi o tema do debate técnico promovido pelo SINTESP, dia 31 de
agosto de 2019, em São Paulo. A palestra foi ministrada pelo diretor Luiz de Brito Porfírio e contou com a mediação da diretora Mirdes Oliveira.
Com mais de 50 participantes, o debate contribuiu para esclarecer as mudanças que foram
contempladas na revisão da NR-1. Segundo
Porfírio, foi demonstrada a evolução da norma,
que passou a ter um caráter de gestão. “Apontamos alguns pontos positivos em torno da
questão da gestão, nas quais o TST e demais
profissionais da área de segurando trabalho
terão que atuar com mais conhecimento de
causa, uma vez que a NR-1 está atrelada às demais normas, mas ela dá algumas diretrizes em
relação aos treinamentos, programas de treinamentos, assim como também traz uma abertura
com a possibilidade dos treinamentos à distância e semi presenciais. São questões que devem
ser levadas em consideração pelos profissionais
de SST porque exige uma boa estruturação do
programa pedagógico”, explica o diretor.

ses processos, isso nos faz notar que as escolas
de formação, por exemplo, estão deixando uma
lacuna nessa questão de informações técnicas
atuais o que pode causar dificuldades na execução dos trabalhos futuramente”, avalia.
Observações como essas, salienta Porfírio, destacam a necessidade do SINTESP ampliar sua
atuação, por meio de seus diretores e colaboradores técnicos, para suprir as deficiências informativas do profissional e a necessidade de
mostrar que ele deve se preparar para atuar
com mais competência e conhecimento.

S

Porfírio aproveita para chamar a atenção sobre
um fator comum que tem permeado o universo atual dos profissionais que atuam na SST.
“Mesmo com tantas tecnologias, principalmente, o Whatsapp, no qual a interatividade é
intensa, o compartilhamento de informações é
quase que instantâneo, e permite a disponibilização de quase tudo pronto, há uma imensa
necessidade do profissional participar desses
encontros presenciais e discutir realmente os
assuntos do setor, é uma oportunidade para
usufruir da troca de experiência e tirar suas
dúvidas. Esse é o objetivo do Sábado de Capacitação, pois consideramos que a troca de experiências é muito importante e traz resultados
positivos”, declara.
Entre os participantes, o Técnico de Segurança
do Trabalho, Henrique Carês, informou que conheceu o projeto do SINTESP em uma reunião
com Marcos Antonio Ribeiro, o Marquinhos,
presidente do sindicato, e assim despertou seu
interesse em ministrar palestras no Sábado de
Capacitação, por isso foi conhecer o projeto no
dia 31. “A SST é uma área de conhecimento
com um leque muito grande. O profissional,
além de ter como dever o conhecimento nas
mais diversas áreas, deve manter- se atualizado
quanto as mudanças que ocorrem constantemente e, tratar sobre o setor com profissionais
SST enriquece seu conteúdo informativo e, consequentemente, a prevenção de acidentes do
trabalho”, declara.

Outra grande preocupação, segundo ele, que
chamou a atenção nesta edição do Sábado de
Capacitação é que a maior parte dos participantes não tinha lido a norma, não conheciam
as mudanças. “Com o arcabouço robusto de
revisões que várias normas estão passando
no momento, notamos que os profissionais da
área não estão acompanhando muito bem es-
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Para ele, a mudança da nova NR-1 é valida, pois
modernizou os aspectos de treinamentos e também trouxe evoluções referentes à era digital e
ao eSocial, porém falhou no tratamento diferenciado para MEI, ME e PP referente ao PPRA.
Carês considera que o encontro não foi um
debate e, sim, uma troca de informações que
foi de grande valia para o seu aprendizado. “O
palestrante conduziu bem a participação dos
colegas que estavam na platéia, que sempre
completavam as abordagens com mais algumas informações”, salienta.
Ele menciona que conhecer o trabalho que envolve o Sábado de Capacitação foi importante
para ter a oportunidade de dividir conhecimento com os colegas de profissão. “Sempre que
puder participar do Sábado de Capacitação
estarei presente”, declara Carês.
Era digital

A Técnica de Segurança do Trabalho, Liliane Fernandes de Sousa, é representante do Movimento SESMT Brasil e ao conhecer as instalações
do SINTESP, em uma reunião com o presidente
Marquinhos, tomou conhecimento sobre o projeto Sábado de Capacitação e ficou motivada
para conhecer e apreciar o evento.

Liliane observa que o profissional Técnico de
Segurança do Trabalho e demais profissionais
do SESMT atuam na prevenção do acidente do
trabalho e a categoria vivencia novas readequações legislativas Trabalhistas e Previdenciárias, portanto, os profissionais devem dialogar
e expandir conhecimentos para interpretar,
implantar e buscar a eficácia da gestão SST.
“O projeto do SINTESP por meio do Sábado de
Capacitação colabora diretamente para o crescimento do profissional e a inclusão social com
os demais profissionais”, acrescenta.
Para ela, a revisão da NR-1 foi válida, principalmente pelo fato de que os estudiosos mencionam que estamos na Revolução Industrial
4.0 e essa era digital veio pra ficar e agilizar
os processos. “A NR aborda as novas obrigações acessórias, deveres e responsabilidades
da implantação dos programas preventivos
em forma digital, treinamentos EAD, assinaturas digitais e novos conceitos de gestão. Os
pontos negativos foram oficializar os Atestados
de Saúde Ocupacional `avulsos´ e cobrar esta
responsabilidade do empregador, sendo que a
normalização isenta a obrigação de programas
importantes para saúde de um trabalhador dos
empregadores MEI, Micro empreendedores e
EPP”, explica a TST.

O debate técnico sobre o tema atendeu as expectativas de Liliane. Ela considerou que a troca de
informações durante o evento foi muito rica e de
grande valia para todos os presentes. “O palestrante e a mediadora receberem os participantes
com muito carinho e demonstraram domínio sobre o assunto e uma excelente didática envolvendo todos os participantes no debate”, ressalta.
Ela aproveitou a oportunidade para parabenizar
o SINTESP e todos os profissionais envolvidos no
projeto dos Sábados de Capacitação. “Percebo
preocupação do sindicato no plano ou esforço
solidário que tem como objetivo melhorar um ou
mais aspectos de uma sociedade e os profissionais
de Segurança e Saúde Ocupacional”, declara.
O Sábado de Capacitação contou com o patrocínio da Digitador Ergonomics, que locou o
espaço e ofereceu o café da manhã. Ao final
foram feitos sorteios de livros e distribuição de
brindes oferecidos pelas empresas parceiras Dr.
Otker, Digitador e Panradial Uniformes, e materiais informativos dos parceiros que também
apoiam o SINTESP, como o Grupo Saúde e Vida
e a DG Master. Os participantes, por sua vez,
alinhados com o caráter de responsabilidade
social do evento, contribuíram com a doação de
alimentos não perecíveis, que serão entregues
para uma entidade beneficente.

Diversidade e a
Segurança do Trabalho
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Plenária da Câmara debate Barreiras e
busca soluções para Acessibilidade

O

s obstáculos a serem vencidos para
incluir a Pessoa com
Deficiência no mercado de
trabalho formal são muitos, por isso a plenária da
Câmara Paulista para Inclusão, realizada em 26 de setembro, no auditório da Superintendência Regional do
Trabalho, estimulou a troca
de experiências.O SINTESP,
que faz parte da Câmara
Paulista para Inclusão da
Pessoa com Deficiência no
Mercado de Trabalho Formal, esteve representado pela diretora Mirdes de Oliveira, responsável pela pasta da Diversidade.
O coordenador da Câmara Paulista de Inclusão
e do Programa de Inclusão da Pessoa com Deficiência da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Estado de São Paulo, José Carlos do Carmo (Kal) abriu a reunião. Na sequência,
a secretária adjunta da Secretaria Municipal da
Pessoa com Deficiência, Marinalva Cruz; Thays
Toyofuku, representante da empresa JLL; Tuca
Munhoz, representante da SPtrans, Aline Moraes,
representante da Santa Causa e Maria de Fátima
e Silva, representante do Sincovaga, compartilharam boas práticas e os desafios do poder público,
empresas, sociedade civil, instituições e sindicatos. Os participantes dividiram-se em grupo de
estudos para debater os temas abordados.
Marinalva Cruz e Thays Toyofuku listaram
algumas dentre as boas práticas alcançadas
pela prefeitura de São Paulo e na multinacional de prestação de serviços. A SMPED investe
na informação (certificação de sites acessíveis), ferramentas de acessibilidade; como o
aplicativo CIL – Central de Intermediação em
Libras, que garante interpretação em Libras
pelo celular e em pesquisa de opinião para
monitoramento da qualidade no ambiente laboral para servidores públicos com deficiência
entre outras. Thays enfatizou a importância de
ouvir, dialogar e estar atento às necessidades
individuais dos colaboradores, lembrando que
muitas vezes as soluções são simples, sem
custos e com resultados surpreendentes.
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Mais de 60 pessoas participaram da plenária e
deram suas contribuições em prol das melhorias em
acessibilidade e diversidade nas empresas

Tuca Munhoz listou as dificuldades de mobilidade na cidade, nos hospitais e para as Pessoas
com Deficiência irem e virem de casa ao trabalho. “A mobilidade em cadeira é formada por
elos”, que segundo ele, têm de ser integrados
pela acessibilidade.
Aline Morais, por sua vez, resumiu alguns
dos desafios da aplicação integral da Lei de
Cotas para Pessoas com Deficiência e Reabilitados do INSS, ponderando que a falta de
informação é um deles. Lembrou o modelo
social de acessibilidade da ONU (Organização das Nações Unidas) coloca a Pessoa com
Deficiência como protagonista e anunciou
que a Santa Causa está realizando um estudo que está sendo realizado com o apoio
Do Programa de Inovação da Fapesp. Finalizando, Fátima Silva afirmou para as equipes
de Recrutamento e Seleção precisam ter uma
olhar abrangente sobre as funções e “pensar
a contratação” de forma integral antes de
encaminhar um profissional com deficiência.
Afinal, pequenas barreiras ou inadequações
de função aumentam o turnover.
Quebrando as barreiras

Divididos em seus grupos, os participantes da
Plenária debateram a temática do encontro e
propuseram soluções. Eles tiveram de listar o
desafio, solução, prazo e responsáveis. De uma
maneira geral, afirmaram que as barreiras atituI
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dinais ainda são o maior desafio a ser vencido,
mas que as empresas têm um papel a cumprir
e as questões da acessibilidade e inclusão precisam fazer parte da cultura organizacional.
O Grupo 1 sugeriu a criação de Comitês de
Diversidade, que se norteará por indicadores
para reduzir a falta de acessibilidade. Para
isso, o Departamento de Recursos Humanos
dividiria as responsabilidades com os demais,
com o apoio da diretoria. Para o Grupo 2, as
“crenças”, que remetem à incapacidade poderia ser minimizada com o acompanhamento do trabalhador com deficiência em suas
necessidades individuais.
O Grupo 3 entendeu ser preciso melhorar o ambiente de trabalho em sua cultura e ferramentas enquanto o Grupo 4 apostou na “inclusão
com qualidade como uma cadeia de valores” e
na construção de uma política de carreira para
profissionais com deficiência, que estimule o reconhecimento e adesão no trabalho.
Para o Grupo 5, é preciso “conscientizar a
liderança” e investir em informação e dados
para cruzar o desempenho do profissional e
processo de inclusão. Finalizando, o Grupo 6
sugeriu a criação de um aplicativo que permita denúncias anônimas. Assim, mensurar evidências que serão investigadas, fiscalizadas,
mas também nortearão mais integração.
P

Ética, Cidadania
e Trabalho
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Quem quero ser

N

em sempre estamos
atentos o bastante
para notarmos e cuidarmos de todas as dimensões que envolvem a existência humana. Os tempos
atuais, as maneiras de viver
e sobreviver e outras coisas
mais nos conduzem, nos puxam e, muitas vezes, nos levam para longe do que somos
ou mesmo do que desejamos ser. Não podemos esquecer que realizamos para ser e somos
porque realizamos.
Existem muitas coisas e teorias escritas sobre
as dimensões humanas e é claro que não iremos tratar sobre isso aqui. Queremos apenas
chamar a atenção para o que nos parece bastante lógico que para uma atuação profissional mais completa precisamos estar atentos à
algumas coisas e o equilíbrio entre elas.
Vamos pensar aqui em seis dimensões humanas que são: corporal, emocional, espiritual,
intelectual, social e ocupacional.
Quando falamos de dimensão corporal nos
referimos à saúde do corpo. Pouca gente
percebe, mas não ajuda muito ter apenas conhecimento intelectual e técnico. Entram aqui
alimentação, exercícios físicos, cuidados pessoais e higiene e todos os hábitos saudáveis.
A dimensão emocional diz respeito as nossas emoções e sentimentos e poucas são as
pessoas que ao menos notam o quanto isso
tem a ver com suas atitudes e insucessos. Em
nossa área, na qual o dia a dia tem muitos
conflitos, o desgaste emocional deve ser amplamente considerado e avaliado.

É importante que façamos frequentemente uma boa avaliação
do que de fato somos e pensemos naquele que queremos ser.
Só assim vamos encontrar os
caminhos que nos permitirão, ao
menos, traçar algumas rotas na
direção do sucesso profissional
e, quem sabe, da felicidade e
vejam que aqui também cabe a
questão de metas e objetivos
que tanto usamos para outras
finalidades e, raramente, incluímos nas propostas para nosso
próprio desenvolvimento.

exemplo, de analisar situações e
problemas, o despertar e utilizar
a criatividade, etc.
A dimensão social diz respeito as
relações com as demais pessoas
visando ampliar e aprimorar habilidades, emoções e sentimentos
tais como altruísmo, respeito,
compreensão, empatia, paciência, tolerância e gentileza.

Cosmo Palasio de
Por fim, e não porque seja meMoraes Jr.
nos importante - a dimensão
Técnico em Segurança
ocupacional, através da qual
no Trabalho, diretor do
SINTESP e responsável
buscamos compreender a nospela pasta de Ética,
sa satisfação ou não com nosÉ preciso compreender que
Cidadania e Trabalho
sas atividades, nossas zonas
precisamos ofertar mais do
de conforto e a relação com
que conteúdo intelectual para
nossas frustrações. Aqui precisamos pensar irmos além do lugar comum e que só assim é
em Ética, Habilidades, Ambiente de trabalho possível experimentar o algo a mais que a vida
e Relações profissionais - entre outras coisas. tem a nos oferecer.

Temos, em nossa sociedade e na forma de ver
da maioria das pessoas, um grande erro de
imaginar que a obtenção de uma formação
resume tudo o que precisamos ser e ter para
construir realização profissional.
Erramos mais ainda quando pensamos que
possa existir a realização profissional de forma isolada sem levarmos em conta o equilíbrio
com as demais dimensões. Cometemos o mesmo erro em relação a fé vivida pelo titulo e não
pelas práticas e evolução.

Acima de tudo saibamos equilibrar a relação
entre todas dimensões de tal forma sua saúde
fisica e emocional, sua capacidade intelectual,
espiritual e social sejam a melhor base par sua
atuação profissional e que sua atuação ocupacional retroalimente cada um das demais dimensões e também as dimensões dos demais
que vivem ao seu redor.
Com certeza, a essência da ética é o respeito respeito por si mesmo faz com que se construa
respeito também pelos demais.

Tão importante como as demais dimensões a dimensão espiritual não diz necessariamente respeito as suas crenças e religião, mas vai
diretamente na direção do seu estado de espírito, seu ânimo e motivações e a tudo aquilo
que você acredita como pessoa e profissional.
Já a dimensão intelectual vai muito além da
questão de formação e muitas pessoas ainda
não compreendem isso. Ela deve ser tratada
como o desenvolvimento da capacidade, por
S
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