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SINTESP comemora Dia do Técnico de Segurança do Trabalho

Momento foi palco para a entrega da segunda edição do
Prêmio SINTESP DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

A

data de 27 de novembro de 1985
marcou a vida dos profissionais
prevencionistas, especialmente os
Técnicos de Segurança do Trabalho, a partir da Lei 7.410 quando
se deu início à criação do SESMT, essa equipe
que luta em prol da prevenção de acidentes e
contra as mortes nos ambientes de trabalho.
Para lembrar a importância de manter acesso o
objetivo desta data tão importante para o setor
de segurança e saúde do trabalho, o SINTESP
realizou, no dia 29 de novembro, no auditório
da UGT, na Bela Vista, SP, o seu tradicional café
da manhã comemorativo, que dessa vez contou
também com a entrega da segunda edição do...
Confira na p. 4

AMOR AO PRÓXIMO É A
FORÇA MOTRIZ PARA A
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES
DO TST, JAMILSON COELHO

ÉTICA, CIDADANIA
E TRABALHO - NÓS
E O TEMPO

Confira na p. 12

Confira na p. 14

l
a
t
a
N
z
i
l
Fe e um próspero
Ano Novo!
E que em 2020 possamos
consolidar, mais ainda,
nossa união, pois unidos
somos mais fortes!
Boas festas!
S

ANIMASEG E
ABRASEG ENTREGAM
COMENDA DE HONRA
À SST 2019

Confira na p. 15
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2020: com união vamos reforçar
nosso DNA Prevencionista
Caros prevencionistas Técnicos (as) de Segurança do Trabalho.
Estamos, mais uma vez, direcionando a sua
atenção para a importância da nossa categoria no contexto prevencionista desse País,
destacando como ponto de interrogação e
reflexão neste editorial de fim de ano, uma
pergunta para os nossos leitores: “2020, o
que teremos pela frente, quais os maiores
desafios que precisaremos superar?”
No limiar desse novo modelo de administração do governo recém-eleito pelo
voto popular, pouco se sabia da sua real
extensão, a não ser as divulgadas no seu
programa de trabalho proposto durante a
campanha política.
Diante do quadro político, social e econômico que vinha se desenhando na época era
de se esperar muitas mudanças, inclusive,
na área da Segurança e Saúde do Trabalho,
algumas até necessárias e esperadas, para
atender a demanda dos avanços tecnológicos do nosso tempo, sendo justificadas
no mundo empresarial e políticos, como
forma de fazer frente à competividade do
mundo globalizado, ampliando o mercado
de trabalho, desburocratizando o sistema e
criando segurança jurídica, possibilitando,
assim, mais empregos.
No entanto, promover o enxugamento de
90% das normas regulamentadoras a toque
de caixa, sem uma discussão ampla dos envolvidos tecnicamente, com objetivo de mais
atender uma agenda do que chegar a um

Marcos Antonio de
Almeida Ribeiro
Presidente do SINTESP

NOTA
DIVULGAÇÃO É A
ALMA DO NEGÓCIO!

Participe do jornal Primeiro Passo e
apareça para mais de 5.000 Leitores
qualificados, que atuam no setor de
segurança e saúde do trabalho.
Anuncie aqui
a sua empresa!
Temos espaços para
1/3 de página, 1/2 página e 1 página.
Faça um orçamento e confira as
vantagens de ser anunciante de
uma mídia que é uma das melhores
referências para os profissionais
prevencionistas!

ENTRE EM CONTATO:
Tel: 11 94021.9283
ou mirdes@sintesp.org.br
Fale com Mirdes de Oliveira

Nº 315 - Dezembro de 2019 - SEDE - SP - www.sintesp.org.br

Diretora 1º Tesoureira: Tânia Angelina dos Santos
Diretor 2º Tesoureiro: Armando Henrique
Diretor Executivo Estadual: Adonai Gomes Ribeiro

Preto: Maria Helena Alves Tremura Gomes. Guarulhos:
Selma Rossana Silva.

EXPEDIENTE
Publicação do Sindicato dos Técnicos de
Segurança do Trabalho no Estado de São Paulo
Sede: Rua 24 de Maio, 104 - 5º andar - República
Centro - CEP 01041-000
Tel. 11 3362-1104 - sintesp@sintesp.org.br

DIRETORIA ESTADUAL
Titulares: Cosmo Palasio de Moraes Junior, Luiz de Brito
Porfírio, Rogério de Jesus Santos, Valdemar José da
Silva, Mirdes de Oliveira e Homero Tadeu Betti
Suplentes: Paulino Gama Gregório da Silva, Nelson
Matias Pereira, Laércio Sabiru Custódio, José Antonio da
Silva e Ismael Gianeri.                    

DIRETORIA EXECUTIVA
Diretor Presidente: Marcos Antonio de Almeida Ribeiro
Diretor Presidente: Laércio Fernandes Vicente
Diretor 1º Secretário: Sebastião Ferreira da Silva
Diretor 2º Secretário: Rene Alves Cavalcanti

VICE-PRESIDENTES REGIONAIS
ABCDMRP: Luiz Carlos Crispim Silva. Osasco: Marcos
Valerio Piedade. Ribeirão Preto: Evaldir Jesus de
Moraes. Vale do Paraíba: Jacy Pitta. Campinas: Marcelo
Assalin Zambon. Santos: Valdizar Albuquerque da Silva.
Sorocaba: Almir Rogerio Costa Ferreira. Presidente
Prudente: Claudio Pereira de Lima. São José do Rio

S

I

N

T

E

consenso é, simplesmente, rasgar e jogar no
lixo a Portaria 3214/78, em sua NR-4, maculando a imagem e memória dos profissionais
do SESMT, que tanto contribuíram para que,
de forma dedicada e corajosa, fossem reduzidos drasticamente os números de acidentes e
doenças, que mataram e mutilaram milhares
de brasileiros no correr desses anos.
Para os representantes do novo governo, as
medidas a serem implantadas vão customizar,
desburocratizar e simplificar as normas regulamentadoras, permitindo um ambiente de
trabalho saudável, confortável, competitivo e
seguro, mas o que presenciamos é um ataque
feroz e inconsequente, atingindo à todos os
trabalhadores, especialmente os profissionais
do SESMT, que agora se veem diante de uma
possível terceirização deste serviço, que tanto
contribuiu para que o nosso País saísse da
posição incômoda de campeão mundial de
mortes e de acidentes do trabalho .
Portanto, meus amigos, a “sorte” está lançada, e só nos resta uma única saída: unir
forças em torno de um objetivo comum,
utilizando todas as ferramentas que temos
em mãos, sem perder a visão do nosso DNA
Prevencionista e nos mantendo unidos e continuar na luta, torcendo para que os Serviços
Especializados em Segurança e Medicina do
Trabalho - SESMT, não seja TERCEIRIZADO/
PRECARIZADO, por meio do qual, com certeza, o mais afetado será o nosso trabalhador.
E QUE VENHA 2020! NA CERTEZA DE QUE
JUNTOS FAREMOS UMA GRANDE DIFERENÇA.

S

CONSELHO FISCAL
Titular: Jorge Gomes da Silva, Jair Vieira de Melo e
Jorge Guerreiro de Barcellos Gonçalves.
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Flavio Otaviano Moraes.
COORDENAÇÃO DO JORNAL
Comunicação e Marketing
Jornalista Resp.: Sofia J. Conceição - MTb 28.703
E-mail da Redação: comunicacao@sintesp.org.br
Diagramação: Alexandre Gomes (allgomess@gmail.com.br)
Comercial/Publicidade e parcerias: Mirdes de Oliveira
mirdes@sintesp.org.br
Fotos: Arquivo SINTESP

P

3

Especial

Jornal do SINTESP - Nº 315 - Dezembro de 2019

SINTESP comemora
		 Dia do Técnico de Segurança do Trabalho
Momento foi palco para a entrega da segunda edição do
Prêmio SINTESP DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

A

data de 27 de novembro de
1985 marcou a vida dos profissionais prevencionistas, especialmente os Técnicos de Segurança
do Trabalho, a partir da Lei 7.410
quando se deu início à criação do SESMT, essa
equipe que luta em prol da prevenção de
acidentes e contra as mortes nos ambientes
de trabalho. Para lembrar a importância de
manter acesso o objetivo desta data tão importante para o setor de segurança e saúde
do trabalho, o SINTESP realizou, no dia 29 de
novembro, no auditório da UGT, na Bela Vista,
SP, o seu tradicional café da manhã comemoA solenidade de abertura contou com Armando Henrique (Fenatest/Sintesp), Cleonice
rativo, que dessa vez contou também com a
(Comerciários); Marquinhos (Sintesp); Ernani (Nutricionistas) e Marcos Pimentel (Animaseg)
entrega da segunda edição do Prêmio SINTESP de Segurança e Saúde do Trabalho.
nós representamos e somos capazes de fazer. essa união agora e sua influência nas geraNão dá para ficar só olhando de fora as mu- ções futuras, do jeito que estão querendo conNo início do evento, Sebastião Ferreira, diretor danças que estão a caminho. Nós temos que duzir o setor de SST, enfraquecendo os profisdo SINTESP, aproveitou para fazer uma via- atuar para que as mudanças nos favoreçam, sionais do SESMT, que sempre preservaram a
gem no túnel do tempo e lembrou aos presen- fazer valer nosso papel dentro das empresas memória da vida, que além da produtividade
tes diversos desafios que a categoria dos TSTs e destacar, em eventos como esses, a nossa e qualidade, nós temos um ser humano exerenfrentou e ainda enfrenta ao longo dos anos. contribuição na história do prevencionismo cendo funções nas empresas, teremos dificuldades sérias pela frente. Sendo assim, cabe a
“Hoje, a situação ainda não é das melhores, brasileiro”, declarou.
nós fazermos a diferença em prol da seguranmas nem por isso deixamos de levantar a bandeira nacional, cantar nosso hino, e celebrar Sebastião destacou que a vida real implica ça e saúde do trabalho, mostrando o valor que
o Dia dos nossos profissionais responsáveis em atitudes, vontade de querer fazer o me- esse assunto tem para todos sem distinção. É
pela segurança e saúde dos trabalhadores. lhor pelo trabalhador e, portanto, todos que por esse motivo que o SINTESP faz questão de
Todos que estão presentes neste encontro estavam presentes, aos quais o sindicato é celebrar esta data e reunir TSTs, demais protêm o mesmo objetivo e vontade de fazer profundamente agradecido por prestigiarem fissionais do SESMT, amigos, colaboradores e
acontecer a prevenção e, por isso, precisamos mais esta edição do evento, também são mul- parceiros em mais um evento comemorativo”,
destacar nossos valores e ter ciência do que tiplicadores desse idealismo. “Se não tivermos salientou Sebastião.

TSTs e profissionais prevencionistas de vários
locais de São Paulo prestigiaram o evento
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Para a solenidade de abertura foramconvidados Cleonice Caetano, diretora de Assistência
Social e Previdência do sindicato dos Comerciários; Ernani Silveira, presidente do Sindicato dos Nutricionistas; Armando Henrique,
presidente em exercício da Fenatest e diretor
do SINTESP; Marcos Pimentel, vice-presidente da Animaseg; e Marcos Antonio Ribeiro, o
Marquinhos, presidente do SINTESP. As autoridades ressaltaram a importância da data no
calendário da SST e a luta do Sindicato dos
Técnicos para valorizar, cada vez mais, o pa-
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pel dos TSTs dentro das empresas. Eles apontaram ainda que a bandeira prevencionista
não tem partido, portanto, todos devem agir
juntos e serem comprometidos com a integridade e qualidade de vida dos trabalhadores.

Ganhadores do Prêmio SINTESP
de Segurança e Saúde do Trabalho

SST é apartidário

Destacando a contribuição dos profissionais
proativos, Armando Henrique mencionou em
suas palavras que faz parte do grupo de autodidatas e enfrentam a política atual da segurança e saúde do trabalho e neste dia 27 de
novembro se questionam se devem comemorar
ou manifestar suas indignações. “Temos sim
muita coisa para comemorar e apresentar de
resultados do que foi feito ao longo do tempo,
mas também muito a manifestar sobre o que
deveria ter sido feito e não foi, portanto, é um
dia histórico, importante para nós, TSTs e demais profissionais da segurança do trabalho, e
fico feliz em ver que depois de mais de 30 anos
estamos comemorando esse dia dentro de uma
casa que é verdadeiramente do trabalhador,
uma central sindical como a UGT”, disse.

Representantes da 3 M do Brasil

Diretor Crispim com Solange,
representante do Grupo Saúde e Vida

Por sua vez, Cleonice Caetano, que também
representa a UGT, parabenizou o SINTESP
pelo evento e ressaltou a importância da parceria entre as entidades para valorizar a segurança e saúde do trabalho. Ela foi uma das
que lembrou que a SST não tem partido, não
tem bandeira. “Nessa área o que que importa
é a prevenção. É saber o quanto o trabalho
que todos nós, todos os dias, 24 horas, desenvolvemospara conseguir, realmente, dar o
mínimo de conforto e orientação adequada
sobre a prevenção para a classe trabalhadora”, ressaltou.

Diretora Tânia Santos e Sevieri com a
representante da Prot-Cap

Diretor Sebastião com o
representante da Nexo CS.J

Diretores Armando Henrique e Jorge, mais José Roberto Sevieri e
Marcos Pimentel com os representantes da MSA do Brasil

A sindicalista informou que sabemos o quanto,
cada dia mais, está difícil exercer esse papel.
“E, nós, profissionais da SST, temos enfrentado
muitas dificuldades para exercer o direito da
classe trabalhadora depois do desmonte que
estamos vivendo, mas tenho certeza que todos
que estão aqui são comprometidos e vieram
buscar, juntos, outras diretrizes para melhor fazermos o nosso trabalho. 2020 está chegando
e sabemos que a luta não vai ser fácil, nunca
foi, pois saúde e segurança nunca foi uma pauta importante em nenhuma negociação, em
diversos espaços, mas nós somos guerreiras
e guerreiros e vamos insistir muito para conquistar mais espaços. Estamos sempre juntos.
Nosso presidente Ricardo Patahr, não pode estar presente, mas pediu que parabenizássemos
S

Marquinhos com os representantes da Kalipso

Diretor Porfírio com a
representante da Leal

Representante da Comanders

Diretora Mirdes com a
representante da Rochacara Ecofire
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Marcos Pimentel, da Animaseg,
com o representante da Sipec

T

Diretora Selma com os
representantes da Wisesystem

Armando Henrique e Sevieri com os
representantes da Águia de Fogo
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Representantes da Mais Segurança
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penho dos diretores e funcionários ajudam a
manter as atividades e auxiliar para apoiar
a categoria. “Mesmo diante dos desafios o
SINTESP está sempre presente. Podem notar
que onde tem uma porta aberta para a SST
o SINTESP está lá com a bandeira da prevenção. Estamos fazendo a nossa parte e vamos
continuar mesmo com todas as dificuldades,
pois acreditamos que um dia os TSTs reconhecerão profundamente que a entidade que
os representa é séria, com pessoas que querem fazer com que a nossa categoria alcance
resultados sempre maiores”, enfatizou.

Em sua palestra Armando Henrique fez considerações sobre os avanços e retrocessos em torno das
revisões das normas e deu orientações para os profissionais lidarem melhor com essas questões

esta iniciativa, porque ele é um defensor da
luta da segurança e saúde do trabalho. Parabéns e sucesso a todos vocês”, afirmou.

ações que auxiliem no desenvolvimento das
categorias, o trabalho é mais lento. Essa participação contínua é fundamental”, ressaltou.

Sobre o Dia 27 de novembro, Marquinhos
ressaltou que serve, sobretudo, de referência para que os profissionais prevencionistas
continuem atuando em prol da qualidade de
Marcos Pimentel, da Animaseg, agradeceu ao O presidente do Sinest contou ainda que ao vida dentro das empresas e para isso que o
convite para participar desta valiosa celebra- longo de sua vida profissional, atuando em SINTESP faz questão de priorizar este data
ção dos TSTs e relatou o prazer em compar- diversas empresas, sempre teve o apoio dos em sua agenda comemorativa, homenatilhar a mesa com dois comendadores de SST, técnicos de segurança do trabalho e afirmou geando dos técnicos e, consequentemente,
Armando Henrique e Marcos Antonio Ribeiro, que esse profissional preserva, salva vidas. todos os profissionais que compõem a classe
e aproveitou para informar que a Animaseg “Já presenciei vários incidentes e acidentes prevencionista no Brasil.
está presente e compartilhando experiências que se não houvesse a participação do suque vem deste mercado e destacando os me- pervisor de segurança ou do técnico, teria Nesta edição do evento a homenagem foi
lhores casos em prol da prevenção que ocor- havido perdas de vidas. Por isso, considero para uma mulher, a Técnica de Segurança
rem nas companhias com a participação dos que o trabalho de vocês é muito importante. do TrabalhoIlaineGeraldino, que recebeu a
técnicos de segurança do trabalho. “Os fabri- Parabenizo a todos. É uma honra participar honraria com muita emoção acompanhada
cantes de equipamentos de segurança estão deste evento. O Marquinhos e toda sua equi- do seu filho Otávio. “A trajetória dessa TST
sempre ouvindo os usuários e os responsáveis pe fazem um excelente trabalho. Ressalto que teve muitas dificuldades, passou por muitos
presentes nos seus Sesmts, como é o caso dos podem contar sempre com a parceria do nos- momentos de conflitos e inseguranças, mas
Técnicos de Segurança do Trabalho”, afirmou. so sindicato”, declarou.
ela enfrentou tudo com garra e, por isso, o
SINTESP considerou oportuna fazer esta homenagem nesta edição do evento”, narrou a
Ernani, do sindicato dos nutricionistas, ob- SINTESP sempre presente
servou a parceria entre eles e o SINTESP, que Na sequência, o presidente Marquinhos sau- diretora Mirdes Oliveira.
representa a soma dos esforços e a união em dou a todos e destacou a importância de
prol dos trabalhadores. “Isso vale também fazer essa festa em homenagem aos Técni- Marquinhos aproveitou a ocasião para copara os trabalhadores. Se eles não percebe- cos de Segurança do Trabalho. Ele lembrou a mentar sobre a importância do DNA prerem a importância da união em prol das suas situação econômica crítica do sindicato com vencionista. “Nós, enquanto Técnicos de
entidades, participando e cobrando todo dia a perda da contribuição sindical, mas o em- Segurança do Trabalho, ficamos muito mara-

Diretores e parceiros aproveitaram o
momento para confraternização

Diretores Selma Rossana (Regional Guarulhos), Sebastião,
Marquinhos (presidente), Porfírio e Mirdes, da sede do Sintesp
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Ganhadores do Prêmio SINTESP
de Segurança e Saúde do Trabalho

Nesta edição, a TST Ilaine Geraldino,
acompanhada de seu filho Otávio, foi
homenageada pelo seu DNA prevencionista

Representante da
Instrutherm

Diretor Crispim e Sevieri com os
representantes da Athenas

vilhados com o trabalho desenvolvimento por
esta categoria. Sabemos que os fornecedores,
os parceiros, os profissionais prevencionistas,
temos como honra dignificar a nossa categoria. E o SINTESP teve a honra de decidir fazer
essa representação dentro do nosso jornal, o
Primeiro Passo, homenagear a cada edição o
DNA Prevencionista, ou seja, aquele profissional que se dedica, que ama, que tem no
coração, na alma, o compromisso com a integridade física e emocional do trabalhador. É
aquele profissional que não abandona a bandeira da SST, aquele que luta, que sofre, que
chora, que está dentro das empresas, muitas
vezes, sendo assediado moralmente, sendo
perseguido porque atua para levar a qualidade de vida aos trabalhadores. E nós lançamos
o DNA Prevencionista para destacar esse tipo
de profissional”, explicou.

Marquinhos com os representantes
da Metalcasty

Representante da Work Fire

Diretor Jorge com a representante
da Soft Works

Representantes da Volk do Brasil

Presidente Marquinhos com os
representantes da Criffer

Marquinhos com o TST Ivan Araújo de Lima
(à direita, que foi o TST homenageado nesta
edição do prêmio

Representantes da Qualiflex

DNA Prevencionista

Com este propósito, neste ano, Marquinhos
informou que resolveram homenagear IlaineGeraldino por apresentar todas essas característica já em seu começo de carreira. “Ela
batalhou muito para almejar seu sonho de
ser TST, mesmo com todas as dificuldades en-

frentadas junto com sua família e conseguiu.
Sua história nos chamou a atenção desde o
início. É muito bonita sua história. Ela saiu
do Rio de Janeiro, ficou longe de sua família,

O presidente Marquinhos e o diretor Sebastião
recepcionaram os participantes e enfatizaram a
importância deles nesta celebração

Presidente Marquinhos, diretor Sebastião, Dra. Tamires,
Vanuza, Jenifer (equipe), diretora Tânia, Israel (Proma) e o
diretor Porfírio em momento descontraído durante o evento
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fez o sacrifício enfrentado tudo sozinha, mas
a vontade de trabalhar na área a levou para
o interior de São Paulo. Sempre lutando, ela
conseguiu seu primeiro emprego, trouxe sua
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Categorias e Empresas mais votadas do
Prêmio SINTESP de Segurança e Saúde do Trabalho 2019
• Abrigos de extintores e
carretas de incendios
Firex, Kidde e São João Extintores
• Acessórios para combate a incêndios
CLS Extintores, Firex e Kidde
• Avental de couro para soldador
Balaska, Prot-Cap e Zanel
• Avental impermeável
Balaska, Prot-Cap e SP Borrachas

• Protetor auricular tipo plug
3 M do Brasil, Delta Plus e Distray

• Luva de proteção para risco elétrico
Danny, Marluvas e Orion

• Protetor facial de acrílico
3 M do Brasil, Delta Plus e MSA do Brasil

• Luva de proteção para risco químico
Delta Plus, Danny e Promat

• Respirador facial contra poeiras
3M do Brasil, Air Safety SBPR e KSN

• Luva de proteção para risco térmico
Danny, Delta Plus e Prot-Cap

• Respirador facial contra produtos
químicos
3M do Brasil, Air Safety SBPR e
MSA do Brasil

• Luvas de proteção para risco
mecânico
Danny, Delta Plus e Promat

• Cadeira para trabalhos em altura
Equipamentos Gulin,
Fibramfer e MSA do Brasil

• Roupas de proteção contra arcovoltáico
Cedro Cachoeira, Du Pont e Leal

• Luz de emergência
Galaxy, Segurimax e Spoth Light

• Calçados de segurança contra
impacto e perfuração
Bracol, Marluvas e Safetline

• Sinalização de segurança
Athus, Everlux e Seton

• Manga de couro
Prot Cap, Super EPI e Zanel

• Calçados de segurança para
ambientes úmidos
Fujiwara, Marluvas e Bracol

• Sistemas fixos de proteção contra
incêndios
Bucka, Kidde e Solutions Fire Systems

• Mangueiras de incêndio
Bucka, CGA e Kidde
• Máscaras autônomas
3M do Brasil, Drager do Brasil e MSA do
Brasil

• Calçados isolantes de eletricidade
Bracol, Marluvas e Safetline
• Calçados para câmaras frias
Bracol, Marluvas e Safetline

• Máscaras de solda com
escurecimento automático
3M do Brasil, Delta Plus e ESAB

• Campo de treinamento contra
incêndios
Águia de Fogo, Rochacara Ecofire, e
Workfire

• Máscaras para solda convencional
3M do Brasil, Delta Plus e Esab

• Software para segurança
Nexo CS, SOC e Wisesystem
• Sprinklers
Bucka, Sipec e Skope
• Trava quedas para linhas flexivel/
rígidas
Equipamentos Gulin, Hercules e
Delta Plus

• Material hidráulico de combate
a incêndios
Firex, Kidde e Metalcasty

• Capacetes de segurança
3M do Brasil, Montana e MSA do Brasil
• Central de alarme de incêndios
Ascael, Siemens e Skyfire

• Motobomba para sistema fixo de
combate a incêndios
Grundfos, Sipec e Damaeq

• Cintos de segurança tipo
paraquedistas
Athenas, Delta Plus e Hercules

• Óculos de proteção contra impactos
3M do Brasil, Honeywell e MSA do Brasil

• Trava quedas retrátil
Athenas, Equipamentos Gulin e Hercules
• Tripé para espaços confinados
Ansel, Equipamentos Gulin e Task
• Uniformes profissionais
Comander, Leal e Santista
• Vestimentas de proteção contra fogo
ideal Work, Leal e SP Borrachas

• Óculos de segurança contra
radiações
3M do Brasil, Delta Plus e Kalipso

• Colete a prova de bala
Du Pont, Protecop e Taurus
• Consultoria de segurança
do trabalho
Senai SP, Mais Segurança e
Vendrame Consultoria

• Vestimentas de proteção para riscos
mecânicos
Du Pont, Leal e Prot Cap

• Óculos de segurança para soldador
3M do Brasil, Delta Plus e Kalipso

• Vestimentas de proteção para riscos
químicos
3M do Brasil, Du Pont e Volk do Brasil

• Perneiras para agricultura
Balaska, SP Borrachas e Tecmater

• Creme protetor de pele
Luvex, Mavaro e Nutriex
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• Instrumentos de medição
Criffer, Honeywell e Instrutherm

• Vestimentas impermeáveis
Prot Cap, Du Pont e Kappao

• Perneiras para soldador
Balaska, Carbografite e Zanel

• Espuma química
Bucka, Kidde e Kurashiki Química

• Portas corta-fogo
Monpla, Potencial Portas e Scala SCI

• Extintores contra incêndios
Bucka, CLS Extintores e Kidde

• Protetor auricular tipo concha
3M do Brasil, Delta Plus e MSA do Brasil
S
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• Vestimentas térmicas frio/calor
Du Pont, Prot Cap e Qualiflex

S
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Prêmio SINTESP DE
SEGURANÇA E SAÚDE
NO TRABALHO 2019

família de volta. Seu filho, inclusive, fez uma redação emocionante
contando a saga da sua mãe e o
quanto foi fundamental o apoio da
família para que ela consolidasse
seu objetivo de ser uma técnica de
segurança. Isso pra nós é maravilhoso não medir esforços, distância,
para exercer seu sonho. Por isso,
hoje, ela, que é uma Técnica de Segurança do Trabalho com dois anos
na área, recebe essa homenagem
com muito merecimento. Ficamos
muito orgulhosos em homenageá-la”, salientou o presidente.
Ele também aconselhou aos presentes, que ainda não conseguiram
um emprego na área, que sigam
esse exemplo, batalhem, façam
valer o DNA Prevencionista, de trabalhar para a vida do ser humano.
“Não desistam diante dos desafios”, frisou Marquinhos.

O evento foipalco também para
a entrega da 2ª edição do Prêmio SINTESP DE SEGURANÇA E
SAÚDE NO TRABALHO. Segundo José Roberto Sevieri, diretor
da Proma e coordenador técnico do prêmio, a iniciativa surgiu
a partir da procura dos próprios
TSTs que ligavam no sindicato
para perguntar qual era a melhor empresa de fornecimento
de EPIs, solicitando indicação,
porém o sindicato não tem essa
conduta, não pode fazer esse
trabalho e, assim, com a parceria da Proma, ao detectar essa
demanda, houve a ideia de criar
o prêmio, cuja base é a de que
os TSTs escolhem, votam e dizem quais são as três melhores
empresas de cada categoria.

Momento do bolo comemorativo, que já virou uma tradição na
agenda do sindicato. Na ocasião, o parceiro, Eduardo Gonsalves,
da Digitador, foi parabenizado pela Dra. Tamires, Jenifer, Vanuza e
a diretora Mirdes Oliveira, pelo importante apoio ao SINTESP

Ilaine vem atuando na função desde
2017, em meio a muitos desafios,
mas sempre firme e forte no seu objetivo de atuar na área. Na sua visão, por trabalhar com prevenção e normas, encontrou
algo que gostaria de fazer para contribuir
de forma eficaz com a prevenção de acidentes. Sua história na área começou em 2014,
quando iniciou o curso de Técnico de segurança do trabalho no Senac-Nova Iguaçu, no
estado do Rio de Janeiro, com conclusão do
curso no ano de 2016. Por questões familiares, ela precisou interromper os estudos e
retornou seis meses após essa pausa. Suas
atividades efetivamente como técnica foi
iniciadaem 2017,quando teve a experiência
na construção civil, e, posteriormente, com
montagem industrial, metalúrgicas, transportadora, entre outras.

distância como necessidade para a conquista
de um sonho e,hoje, colhemos o fruto dessa
vitória familiar”, declara.

A TST reforçou o depoimento do Marquinhos
aconselhando a todos os TSTs que não desistam dos seus sonhos, da sua vida, da sua
família. “Estou lutando, hoje estou aqui pela
graça de Deus, a empresa não gostou muito
da minha vinda, por me ausentar este dia,
mas eu decidi vir mesmo que custe o meu
emprego, estou aqui, estou muito feliz e realizada. Quando olho para cada colaborador,
que eu vejo que dentro da nossa área o que
falta, além das normas e procedimentos a
serem cumpridos, é a gestão humana. Tem
muita gente que está só pensando na proAtualmente, Ilaine trabalha em uma Incorpo- dutividade, está esquecendo que lá também
radora na cidade de Ribeirão Preto, SP. “A mi- tem um ser humano, tem uma pessoa que
nha maior conquista antes de tudo foi pessoal, precisa ser ouvida, precisa de total atenção
consegui ter uma profissão, ter um reconheci- para tudo acontecer com mais segurança.
mento profissional e isso, por algum tempo, fi- Precisamos estar todos juntos, ser um time,
cou muito distante dos meus sonhos, mas hoje e para o time fazer gol tem que estar unido.
é realidade. Sou uma Técnica de Segurança do Temos que persistir sempre. A nossa atividaTrabalho com grandes responsabilidades e ter de envolve muitas coisas, somos responsáveis
minha família numa cidade com grande qua- por vidas. É assim que eu conduzo o meu tralidade de vida é totalmente recompensador. balho e, hoje, realmente, estou muito feliz e
Hoje, somos uma família que experimentou a agradecida”, ressaltou.
S
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“A votação não leva em conta preços e valores e, sim, a excelência
dos produtos. Desta forma tivemos
os fornecedores avaliados pelos nossos pares e
com isso maiores oportunidades para cada um,
representando melhores condições técnicas e
financeiras para todos”, informou Sevieri. Além
disso, ele ressalta que o resultado traz diversas
vantagens para as empresas que foram destacadas e para os profissionais, pois incentiva que as
atividades melhorem continuamente com vistas
a ganhar de novo na próxima edição do prêmio.
Com esta iniciativa, o SINTESP consolida sua
missão de defender e proteger corretamente
os trabalhadores e salvaguardar os interesses
dos TSTs no Estado de São Paulo.
O evento foi encerrado com palestra de Armando Henrique sobre o tema “Avanços e
Retrocessos na Revisão das NR´s (NR-4, NR-9,
NR-18 e PGR)”, seguida de sorteio de brindes
e degustação do bolo comemorativo.
Esta edição contou com as parcerias das
empresas: Grupo Saúde e Vida, WorkFire
Brigadas de Incêndio, Digitador, Soft Works
e Criffer, que sorteou um Dosimetro Digital
Sonos II entre os participantes; e o sindicato dos Nutricionistas que concedeu 18 livros
para sorteio.
P

11

DNA
Prevencionista
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Amor ao próximo é a força motriz para a
execução das atividades do Técnico de Segurança
do Trabalho, Jamilson Coelho

H

á 16 anos atuando o setor
de SST, Jamilson Coelho,
que é Engenheiro de Segurança do Trabalho e Técnico
de Segurança do Trabalho, vem
dedicando sua carreira com muito
comprometimento e responsabilidade. Sua inspiração é o professor Álvaro Zocchio, um dos
pioneiros na área de segurança e trabalho no
Brasil e mestre de muitas gerações de profissionais. Com outros bons professores, como o
engenheiro Leonídio Ribeiro, Jamilson destaca
que veio de uma escola prevencionista muito
forte, que lhe deu um suporte imprescindível
em sua formação.

por que você escolheu ser Técnico de Segurança do Trabalho?”.
Respondi que tinha escolhido
ser Técnico de Segurança do
Trabalho por que eu amo o meu
próximo. Todos na sala de aula
olharam para mim assustados,
quando falei dessa questão do
amor ao próximo. Eu considero
que é uma profissão, que além
de gostar, você tem que amar ao
próximo. É uma marca minha.
Esse é o meu DNA. Não basta só
gostar, você tem que ter o DNA da segurança. Gostar
e agregar esses dois fatores são coisas diferentes.

Jamilson conta que, às vezes, seu envolvimento
com a segurança do trabalhador é tão grande
que se sente emocionado, fica feliz em ver os
resultados positivos e que o trabalhador está
atento, consciente da sua própria participação
em prol da sua integridade física no ambiente
laboral. Para Jamilson, é sinal que ele entendeu
a importância da segurança no exercício das
suas atividades diárias. Com essa paixão pela
profissão, Jamilson tem o maior orgulho em
dizer que cuida de vidas.

Ao concluir a resposta, o professor olhou pra mim
e confirmou: “realmente, é ter amor ao próximo. É
ser perceptivo, é ver o trabalhador em condições adversas e poder ajudar de forma proativa, assertiva”,
disse ele.

Ele é um dos mentores para a existência da
editoria DNA Prevencionista no Jornal Primeiro Passo. Muito amigo do presidente Marquinhos, em uma das suas conversas, discutiram
a importância de ter um espaço para valorizar
o profissional que atua com dedicação e amor
à profissão. Assim, surgiu a ideia de publicar
esta editoria em cada edição do PP. E nesta,
especialmente, Jamilson Coelho é o nosso entrevistado.
Confira!
Quando percebeu que tinha o DNA Prevencionista no sangue?
Foi um dia na sala de aula, no Senac, em uma apresentação de uma matéria nova, o professor se dirigiu a cada um fazendo perguntas sobre questões
pessoais e profissionais para conhecer melhor seus
alunos. Isso foi em 2003. Quando chegou a minha
vez ele perguntou bem incisivo: “Jamilson Coelho
12
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E para o senhor, essas palavras fizeram
sentido?
Faz todo o sentido essa conclusão do professor, porque as dificuldades na área do profissional Técnico de
Segurança do Trabalho são muito grandes. Eu trabalho em uma multinacional e acompanho o dia a dia
dos técnicos. A segurança do trabalho não é colocada
em primeiro lugar e deveria porque nós cuidamos de
vida. São vidas que depende do nosso profissionalismo, da nossa responsabilidade, então, devem ser
colocadas em primeiro lugar.
Infelizmente, a alta direção da maioria das empresas, geralmente, não percebe que essa condição traz
muitos benefícios, uma vez que traz mais segurança
para o trabalhador e, consequentemente, em todos os
níveis do negócio.
Na época do curso, qual era a sua atuação profissional?
Eu trabalhava como operador de produção, em uma
empresa multinacional, que tinha vários técnicos de
segurança do trabalho. E foi lá que vislumbrei, percebi
que eu tinha no sangue o DNA da prevenção, pois já
me envolvia com essas atividades e tinha facilidade
para atender esse universo. Foi no decorrer da minha
vida laboral que esse DNA foi se aprimorando.
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Há quanto tempo o senhor atua na área de SST
e o que considera ser seu
diferencial?
Há 16 anos. Hoje sou Engenheiro de Segurança do Trabalho e
Técnico de Segurança do Trabalho. Gosto demais da minha
área. Meu diferencial é que sou
um apaixonado. Até mesmo na
rua, quando vejo alguém que
está em situação de risco, procuro ajudar. Já vivenciei várias
situações em que ofereci minha ajuda e consegui
solucionar o problema, orientar, conduzir a situação
e até mesmo agir junto objetivando a segurança
daquela pessoa ou pessoas.
Temos que observar, perceber que quem está executando uma atividade é um pai de família. Sempre digo
que ele é um vendedor de sonhos.
Por que o senhor considera isso?
Porque o meu filho, Gabriel Fagundes, se inspira
em mim para realizar o sonho dele. Nós, pais de
família, somos realizadores de sonhos, justamente
porque temos pessoas que dependem de nós para
realizar os seus sonhos. Este é um fator muito importante, um trabalhador que sai de casa, de madrugada, bem cedo, não é para perder sua vida ou
se acidentar. Às vezes o que acontece é uma coisa
que todo ser humano tem que é a impulsividade.
O ato impulsivo leva ao acontecimento de muitos
acidentes. Muitas vezes também é a ganância pelo
dinheiro. O trabalhador fica assoberbado de tarefas e quer concluí-las, sem considerar as etapas
do processo. Ele age assim para ganhar tempo
e muitas vezes esse é o grande erro que o leva
a perder não só o tempo, como a saúde e até a
própria vida.
E, hoje, em que área do mercado o senhor atua?
Hoje, sou Engenheiro de Segurança do Trabalho. Estou no Consórcio TPF Engecorps, onde estamos desenvolvendo um grande projeto ligado à despoluição
do Rio Pinheiros, sou coordenador da área de segurança do trabalho. Temos três Técnicos de Segurança
do Trabalho trabalhando nesta obra.
P
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Depois de 16 anos na área de SST o senhor já acompanhou muitas mudanças.
Hoje, como vê o papel do Técnico de
Segurança do Trabalho nas empresas?
Hoje, infelizmente, tem um fator muito importante,
aproveitando o gancho do DNA e do gostar da profissão, tem algumas pessoas que estão ingressando na
área não por amor, mas por dinheiro. O piso salarial
é um grande atrativo e isso está prejudicando muito
a nossa classe. E por que está assim?Se eu tenho um
colaborador que não é dinâmico na área, não busca
a melhoria contínua para si e para os outros trabalhadores, a segurança não é tão feita e isso vem acompanhado da questão do empregador não valorizar a
segurança e saúde no ambiente de trabalho. Eles só
valorizam quando ocorre um acidente. Eles não valorizam porque é importante para o seu negócio. A segurança do trabalho não é gasto. É um investimento.
Por isso, precisa mudar essa visão dos empresários.
O que precisa para ser um bom profissional de SST?
Com base na minha experiência vejo que pela falta
do amor ao próximo, ter realmente a convicção de
que quer trabalhar para ajudar, faz com que muitos
TSTs sejam vistos como mais um colaborador na empresa, ou seja, um profissional normal quando, na
verdade, ele não é.
Temos casos de muitos profissionais que não sabem
reverter às situações de risco, ele não tem a comunicação adequada, a postura, a habilidade para reverter
a situação e mostrar para o empregado a responsabilidade, e, por sua vez, mostrar para o empregador que
ele sim é o diferencial ali dentro. Ele faz a diferença
e que através das ações preventivas e corretivas que
ele conduz, decisões que ele toma, faz a diferença no
ambiente de trabalho. Isso está faltando em muitas
empresas. Um bom profissional, muitas vezes, obtém
essa orientação pessoal por conta própria. É um feeling natural, mas que ele aperfeiçoa com o tempo.
O que o levou a escolher essa carreira?
Primeiro, eu tive uma pessoa, o professor Álvaro
Zocchio, que é o meu padrinho profissional. Um dia
ele, olhando para mim, falou que eu tinha o DNA da
prevenção e isso me tocou profundamente. Na época, na empresa em que trabalhava, eu já fazia parte
da Cipa, da Brigada de Incêndio, já estava envolvido
em diversas tarefas ligadas à SST, como os teatros de
segurança, que eram montados pelo professor Álvaro.
Participar dessas ações foi me deixando mais apaixonado pela área. Foi ai que eu vi que seria muito
útil para o ser humano exercendo essa atividade. Eu
queria contribuir de alguma forma, como contribui e
venho contribuindo.
S

Desde quando ingressou na área de SST
o que julga de mais relevante nas mudanças que aconteceram nas normas?
O mais importante foi à questão da aplicação das
NRs 33 e 35, que ajudou bastante na conscientização e orientação dos trabalhadores. Agora, as mudanças que estão acontecendo na legislação também são importantes. Aprovo a revisão nas normas,
acredito que vai ajudar bastante no entendimento e
aplicação das regras. Outro fator considerável é que
vai obrigar o TST a se atualizar. Ele tem que estar
sempre atualizado, sempre buscar o mais e fazer
o melhor possível. Quem ama ao próximo faz isso.
Acompanha o setor, interage, está sempre trocando ideias, compartilhando informações. Isso é fundamental para um profissional que deseja crescer,
evoluir no seu trabalho.
E a importância do sindicato para os
profissionais da categoria?
É primordial. O papel do sindicato dos técnicos de
segurança do trabalho, especificamente, eu considero de grande valia, por ter um presidente que veio
da base, uma pessoa que eu já conheço há bastante
tempo e é totalmente comprometido e que também
tem o DNA da prevenção, que é o Marquinhos, tem
contribuído bastante para a cada dia fazer melhor
pela sua categoria. O Marquinhos é um guerreiro,
um homem simples, muito humano. Vale à pena
destacar essa gestão sob a sua presidência. Ele deu
continuidade à gestão que o Armando Henrique implantou e que também foi muito bem conduzida. É
uma gestão muito boa, totalmente voltada para o
trabalhador prevencionista.
É importante os profissionais se associarem, serem sindicalizados?
Com certeza. É muito importante que o técnico seja
associado porque ele tem ferramentas para melhorar
a aplicação do seu trabalho em campo. É de suma importância que os profissionais TSTs se associem, pois
o sindicato oferece muitos cursos de aperfeiçoamento, atualizações. Deveria ser feita uma campanha para
buscar esse profissional e mostrar para ele o valor que
tem ser associado. Os cursos são bons, ministrados
por bons instrutores, com todo o suporte da equipe
de colaboradores do sindicato.
Qual é a sua mensagem para os profissionais que estão se formando?
Para os que estão vindo, meu conselho é que não venham pelo dinheiro. Venham pelo amor e pelo DNA
prevencionista. Busquem, cada vez mais, se atualizar,
porque vamos precisar de profissionais atualizados.
As normas exigem isso. A área de SST está carente
de profissionais que tenham vontade, proatividade.
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Venham pelo amor ao próximo, pois, com certeza,
é assim que ele vai fazer a diferença. Comece a vislumbrar ter o vírus da segurança dentro de você, pois,
com isso, você vai ser um ótimo profissional.
Eu trabalho muito fazendo correções em documentos
e é lamentável ver técnicos não saberem fazer um
APR, desenvolver um PPRA, entre outras questões.
Tenho relatos de vários colegas de trabalho que mostram as dificuldades para conseguir TSTs que estejam preparados para atender as exigências da área
e dispostos a se manterem atualizados como deve
ser na prática. É uma área dinâmica, em constante
transformação, que lida com pessoas, que são diferentes e imprevisíveis. Quem está vindo agora para
o mercado tem que ter essa visão e disposição. Tem
que entender que não é dinheiro, eles estão cuidando
de vidas, de pais de família, é sério. Tem que entender
que o ser humano é impulsivo. E essa impulsividade
só é atenuada se você criar um plano de ação, executar treinamentos, diálogos, orientações permanentes,
campanhas de segurança, ter mais contato com os
trabalhadores, procurar entender o outro lado, é ser
humano também, ter empatia. São as únicas formas
que podemos diminuir os acidentes do trabalho.
Tem que estudar muito. Os acidentes do trabalho só
vão diminuir não é com o TST aplicando advertência.
Não é advertindo que você vai resolver o problema. É
você conscientizando, fortificar, cada vez mais, a conscientização prevencionista. O caminho não está em
punir. Está em orientar.
Pegou o trabalhador descumprindo uma norma, chama, conversa com ele, explica, mostra que ele recebeu treinamento, foi orientado, usa o pilar principal
da nossa vida, que é a família, fala que ele saiu cedo
de casa e quando saiu deu beijo no filho, na filha, na
esposa e que eles desejam o retorno dele.
Já vivi situações difíceis no exercício da minha profissão, inclusive com a ocorrência de óbito, e a coisa
mais triste foi ver o sofrimento da família. Isso me
tocou profundo, mas tenho a consciência tranquila
porque o que foi possível tem termos de segurança
e saúde do trabalho naquela ocasião eu fiz, mas não
pude estar ao lado desse trabalhador para salvá-lo. Eu
também não posso jogar a culpa toda em mim, tenho
que fazer uma avaliação do trabalho que desenvolvi.
Eu fiz um trabalho correto, mas a impulsividade levou
esse trabalhador a agir de forma que perdesse a vida.
Vamos passar por muitas situações, por isso vamos
nos preparar para superar tudo. Nossa consciência
só vai ficar tranquila se tivermos a certeza do nosso
comprometimento,que agimos com responsabilidade
e amor ao próximo.
P
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Ética, Cidadania
e Trabalho
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NÓS E O TEMPO

Q

uando chegamos ao
final de mais um ano
pensamos que seja
muito importante falar um
pouco sobre o tempo especialmente porque a ele quase
sempre associamos o desgaste e o consequente cansaço
em nossas vidas.

Tenho em mim o bom e velho
hábito de muito mais do que usar palavras analisa-las de quando e quando e acho isso
muito saudável para que as coisas não percam seu sentido ou significado. Palavras não
podem ser vazias, elas precisam - para terem
vida - ter o lastro do significado. Isso pode
sim - claro sabemos a vida - em determinadas
horas ter um pouco mais ou um pouco menos
de peso - mas palavras sem peso ou devem
ser corrigidas em nossa vida ou se preciso for descartadas e tiradas do uso.
Falar do tempo é algo muito vasto; há tantas
coisas escritas sobre isso - mas tenho certeza
que nenhum delas tem a exata mesma percepção para todas as pessoas - assim como
o próprio tempo é percebido por cada um de
forma digamos assim quase que única. Então,
entrar nessa seara com certeza não nos levará
a mais do que um bom bate papo. O que desejo chamar a atenção e para as possíveis consequências do tempo em nossas vidas, nossas
essenciais e muito especialmente em nossas
formas de ser.

É claro que viver - entre outras coisas - nos desgasta - e esse desgaste
tem uma relação muito grande com
o tempo - algo assim como uma
relação com os limites de tolerância. Parte de nossas vidas estamos
- digamos assim por analogia técnica - expostos a agentes insalubres
e perigosos e é claro que não nos
referimos aqui a aqueles que nos
atingem a nossa parte física - mas
aos sutis agentes que nos atingem
a alma. Uns, tais como os insalubres
vão nos minando lentamente - outros como os perigosos - são grandes impactos e perdas que causam
mesmo que sendo eventos raros perdas rápidas e significativas.

aqueles que deixamos pelo caminho - quem sabe bem mais
do que cartões frios e comerciais - abraços amplos e bem
apertados - pelo simples prazer de sentir e ser calor para
o outro. Não precisa não ser
desarmar por inteiro - o recomeço pode ser pequeno - mas
passo já é caminho.

Não temos equipamentos de proteção individuais para nossas almas. Como disse Guimarães Rosa VIVER E UM ETERNO RASGAR-SE
E REMENDAR-SE - mas com certeza - digo
eu - isso não é um ato automático. Precisamos
aprender a analisar o que perdemos, o que deixamos de ser sem perceber e nos refazermos
para que a vida não se torne um barco levado
pelas ondas e não por nossas vontades.
Então, nesse momento do ano onde muitos
falam de presentes, que tal nos dar de volta
a qualidade de ser, a qual perdemos na caminhada e pelo desgaste. Isso pode ter muitas
cores, isso pode dizer muitas coisas e ter valor
inestimável.
Que tal, por exemplo, olharmos para dentro e
procurarmos onde ficou perdida ou escondida a nossa forma mais completa de enxergar
as coisas. Aqueles nossos trechos e pedaços
que nos faziam pensar em um mundo melhor
e para todos. Talvez seja um grande presente
mesmo ter mais plenitude, mesma que a condição atual quase que obrigue a pensar apenas
em si mesmo e suas conquistas. Pode ser que
ainda existe em você algo que sirva mais do
que apenas aos seus propósitos e isso traga
um novo animo a forma de viver.
Podemos também fazer pequena funilarias e reparos na nossa forma de se relacionar buscando
mais do que apenas negócios e troca de cartões
- quem sabe novos amigos ou o reencontro com
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Que tal nos dar um pouco de
juventude, fazendo uma faxina em uma porção de coisas
que colecionamos emocionalmente, mas que se mostraram
ao longo da caminhada inservíveis e pesadas e que o bom
senso nos mostra - mesmo
que timidamente - que podem e devem ser deixadas no tempo ao qual pertencem - o velho e
distante passado.

Cosmo Palasio de
Moraes Jr.
Técnico em Segurança
no Trabalho, diretor do
SINTESP e responsável
pela pasta de Ética,
Cidadania e Trabalho
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E é claro - que tal que isso e outras mais - tragam para as nossas atuações sociais e profissionais um pouco mais daquela coragem que a
caminhada enfraqueceu e que eu e você com
experiência e vivência possamos ser mais uteis
indo além das desculpas, dos amargores e de
tudo aquilo que fez e nos faz menores em determinado tempo da vida.
Nesse final de ano - mesmo que seja por alguns minutos - permita-se sentar um pouco em
algum lugar tranquilo. Permita-se um pouco
mais que seu intimo seja também - mesmo que
por poucos instantes - um lugar ainda mais
tranquilo. E com jeito e carinho limpe de dentro de você tudo que não lhe pertence, tudo
que foi além dos limites de tolerância e deixou
marcas. E se não der para tirar as marcas, passe
a tinta do perdão ou a tinta da esperança por
cima. Remende-se - o tempo tem sim muitos
problemas - o tempo causa sim muitas dores mas ele também segue ali na frente para que
possamos refazer e fazer uma nova vida, uma
nova forma de ser.
Feliz Natal - no sentido do renascimento - Feliz
ano novo - como possibilidade de viver de uma
nova forma. E se desejar me presentear - traga
seu melhor para que junto façamos um mundo
melhor para todos.
P
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Animaseg e Abraseg entregam Comenda de Honra à SST 2019

A

Associação Nacional da Indústria de
Material de Segurança e Proteção ao
Trabalho (Animaseg) e a Associação
Brasileira dos Distribuidores e Importadores
de Equipamentos e Produtos de Segurança
e Proteção ao Trabalho (Abraseg), promoveram, no dia 5 de dezembro, mais uma noite
especial para o setor de Segurança e Saúde do
Trabalho, através de homenagens aos profissionais e empresas. Desde 2008, as entidades,
através de indicações das instituições do setor,
respeitando a critérios específicos, outorgam a
Comenda de Honra ao Mérito da SST aos profissionais de diversas categorias e às empresas
destaques do ano. Em mais uma celebração,
no hotel Meliá Paulista, em São Paulo, os profissionais premiados de 2019 foram:
COMENDADORES 2019
• Técnicos de Segurança do Trabalho:
Antonio Tadeu da Costa, Itamar Marcondes
de Godoy e Orlandino dos Santos
• Enfermeiros do Trabalho:
Everaldo José da Silva e Walkiria Silva
Moutinho
• Ergonomista do Trabalho:
Sylvia Volpi
• Higienista Ocupacional:
Ana Marcelina Juliani
• Médico do Trabalho: Valker Vasconcelos de
Lacerda
• Fonoaudióloga do Trabalho:
Léslie Piccolotto Ferreira
• Empresário do Setor:
Pedro José Medeiros
• Engenheiro de Segurança:
Áureo Emanuel Pasqualeto Figueiredo
MELHORES EMPRESAS 2019
• Área Hospitalar:
Fundação São Francisco Xavier
• Construção Civil:
MRV Engenharia
• Energia:
TAESA
• Extração Mineral:
Arcelor Mittal
• Indústria Automobilística e Auto-Peças:
MELC Motopeças
• Indústria Têxtil:
Santista Work Solution
S

Marquinhos, presidente do SINTESP, declara que
a categoria dos Técnicos de Segurança do Trabalho sente-se honrada em receber mais três profissionais da área com a Comenda de Honra ao
Mérito da Segurança e Saúde do Trabalho. Ele,
que também é comendador, destaca que esse
é um reconhecimento importante para os profissionais e valoriza o papel que desempenham
nos ambientes de trabalho e que se estende
para toda a sociedade.
O TST e advogado Antonio Tadeu da Costa, foi
condecorado pela segunda Comenda e afirma
que se trata de um momento impar para a
área de SST, uma vez que são homenageados
os profissionais que nos últimos 30 anos lutaram para melhorar a qualidade de vida do
trabalhador brasileiro e que tem o reconhecimento dos seus pares. “A importância para
os homenageados está no reconhecimento de
sua destacada atuação em prol da área de SST
para o trabalhador brasileiro, uma vez que são
profissionais, que por muitos anos dedicados a
essas áreas fizeram a sua parte e a diferença
junto ao setor prevencionista”, explica Tadeu.
Ele conta que está atuando nesta tão importante
e nobre área há 36 anos e estar entre os homenageados deste ano são motivos para alegria,
emoção, orgulho e satisfação. “Penso que este
reconhecimento profissional seja um momento
dos mais importantes na vida de um profissional. É uma homenagem inesquecível”, ressalta.

aos senhores diretores da Animaseg e da Abraseg”, reitera. “Agradeço ainda ao meu DEUS, à
minha família e aos meus amigos (as). E aproveito para dedicar esta tão importante homenagem
a todos os trabalhadores e aos profissionais da
área. Aguenta coração!”, finaliza.
Outro Comendador premiado dia 5 de dezembro foi o TST Orlandino dos Santos. Para
ele, a Comenda de Honra ao Mérito de SST
2019, significa o reconhecimento ao meu
empenho e dedicação, ao longo desses 40
anos de trabalho, por meio do qual criou o
projeto Dia Nacional de Segurança e Saúde
nas Escolas e a Cipa nas Escolas; projetos
extensivos aos órgãos e empresas parceiras
que acreditaram na importância dos projetos.
A proposta de Orlandino é criar uma cultura
prevencionista nas escolas, para que as ocorrências com acidentes no Brasil e no mundo
alcancem o índice zero e que cada escola
com mais de 600 alunos contrate um Técnico
de Segurança do Trabalho e crie também a
Cipa nas escolas.
“O meu objetivo é que o Brasil seja conhecido
como um País onde o ensino da prevenção de
acidentes começa na escola. Esse prêmio será
primordial em nossa luta para a criação do Dia
Internacional de Segurança e Saúde nas Escolas”, pontuou.

Até o fechamento desta edição não conseguimos contato com o TST Itamar Marcondes de
Tadeu informa que este ano esta é a tercei- Godoy. Ele tem uma extensa carreira na área.
ra homenagem que ele recebe. Entre elas, Já exerceu funções de gerenciamento de seem 09/08/19, no evento em comemoração gurança do trabalho em empresas como a
aos 47 anos de criação do SESMT no Brasil, Light e Ciba-Geigy; fez consultorias para as
realizado pelo SINTESP, foi o único escolhido empresas Vale do Rio Doce, CPFL, 3M, Toyota,
para receber a homenagem. “Agradeço aos entre outras; atua como instrutor de diversos
diretores desse tão importante SINTESP, pela cursos na área de segurança do trabalho, além
indicação do meu nome, bem como, a apro- de proferir palestras em diversos congressos,
vação por parte dos senhores comendadores, seminários e Sipats por todo o Brasil.
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