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Gestão é a palavra-chave com a entrada
do PGR/GRO no novo ciclo da SST

N

a edição do Sábado de Capacitação, realizado na sede do
SINTESP, dia 23 de fevereiro, o
departamento de Treinamentos
destacou que vem um novo ciclo
na SST, com a mudança de PPRA para PGR/
GRO. O assunto chamou a atenção dos profissionais prevencionistas e lotou o auditório.
Na oportunidade, o sindicato destacou que um
ponto importante quando se fala de gerenciamento é mostrar que o TST tem que conhecer
melhor o seu ambiente de trabalho, tem que fazer todo o levantamento de risco da empresa, o
que é controlável, o que não é, além da análise
de acidentes, entre outras atividades...
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Interessante como as coisas acontecem assim
num piscar de olhos, mudando tudo de uma hora
para outra e transformando as nossas vidas.
Às vezes nos deparamos olhando para o horizonte e vendo como este planeta Terra é belo, como
o céu e o mar são de uma beleza incomparável.
E o ar que respiramos, e nem enxergamos, mas
que está o tempo todo ao nosso derredor?
Tudo isso nos leva à alguns questionamentos, fazendo a nossa mente viajar e entender o quanto
somos pequeninos e frágeis como seres humanos,
diante da grandeza do infinito.
Elaborando este editorial e meditando sobre o
que está acontecendo no momento, quando um
vírus microscópico aterroriza e coloca de joelhos
as maiores potências mundiais, primeiras em poder, riqueza, desenvolvimento, tecnologia, etc e
tal, chegamos à conclusão que nada mais será
igual ao que era antes, após a passagem dessa
pandemia do novo coronavírus.
Como costumo dizer, infelizmente, o nosso País
ainda não desenvolveu uma mentalidade prevencionista, optando pela reparação ao invés
da prevenção e, tanto é que somos ranqueados
como o quarto do mundo em número de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho e, com
toda essa realidade da recente reforma na área
trabalhista e previdenciária, além das reformulações das Normas Regulamentadoras, bem como
de tantas outras medidas provisóriase agora com
esse tsunami do Covid-19 atingindo a nossa já
fragilidade economia, a tragédia só tende a aumentar, atingindo ainda mais o nosso mundo
combalido da prevenção.

E, diante desse cenário, com certeza, a nossa
categoria dos Técnicos de Segurança do Trabalho, também será bastante afetada, pois se não
bastasse o assédio moral no impedimento do seu
desenvolvimento profissional no trabalho, para alguns empresários a segurança do trabalho é apenas custo/despesa, e em momentos como esses,
em que a economia despenca, nossa área será
profundamente atingida.
Se já é consenso geral que o mundo não será
mais o mesmo após a passagem do Covid-19
e, sabendo que uma das grandes virtudes do
ser humano é justamente sua capacidade de se
reinventar, então REINVENTAR será a palavra
do dia.
Mas REINVENTAR também vem precedido das
palavras “ATITUDE e COMPROMETIMENTO”, e
da mesma forma que estamos sobrevivendo em
épocas de “confinamento social”, onde a sala de
visita é online, também saberemos exigir daqueles que tem o poder de decisão que segurança e
saúde sejam uma das variantes obrigatórias do
sentimento transcrito na frase “ORDEM E PROGRESSO” da bandeira nacional.
Por tudo isso, que volto a reafirmar que somente
e, unicamente e tão somente juntos, poderemos
fazer, de fato, um mundo da prevenção, um mundo melhor.
Parabéns a todos os profissionais que, em momentos como esses de grandes desafios e dificuldades, não olvidaram esforços para fazer o
seu melhor, seja no campo da prevenção de acidentes, seja no combate às doenças contagiosas,
como esta pandemia que assola o mundo.
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Gestão é a palavra-chave com a entrada
do PGR/GRO no novo ciclo da SST

a edição do Sábado de Capacitação, realizado na sede do
SINTESP, dia 23 de fevereiro, o
departamento de Treinamentos
destacou que vem um novo ciclo
na SST, com a mudança de PPRA para PGR/
GRO. O assunto chamou a atenção dos profissionais prevencionistas e lotou o auditório.
Na oportunidade, o sindicato destacou que um
ponto importante quando se fala de gerenciamento é mostrar que o TST tem que conhecer
melhor o seu ambiente de trabalho, tem que fazer todo o levantamento de risco da empresa, o
que é controlável, o que não é, além da análise
de acidentes, entre outras atividades. O evento
mostrou que se trata de um cenário muito dinâmico. Hoje, o mercado conta com outros programas que são feitos e deixados de lado, mas
a nova ferramenta já não vai permitir isso. O TST
tem que ser proativo, conhecer as leis, normas,
processos, buscar mais informações, ser mais
participativo. O PGR/GRO representa a oportunidade de valorização da segurança e saúde
do trabalhador, principalmente do papel do TST
nas empresas a partir da sua implementação.
Segundo Luiz de Brito Porfírio, diretor do SINTESP e responsável pela pasta de Treinamentos,
o momento de crise é também de oportunidade
em que as pessoas se reinventam. “Para nós,
da Segurança e Saúde do Trabalho não é diferente. Temos que sair da caixinha, da zona de
conforto e estudar alternativas. Já é comum do
próprio técnico ir apagando incêndio, mas com
o PGR/GRO essa Era acabou. Não dá mais para
agir assim, tem que buscar assimilar o que está
fazendo, conhecer bem a empresa que trabalha;
fazer um mapeamento dos riscos para poder
gerenciá-lo. Quando se fala em gerenciamento ele não vai mais trabalhar isolado, sozinho,
ele vai precisar trabalhar com todos os setores,
principalmente os produtivos e financeiros da
empresa, ou seja, trabalhar em conjunto, alimentar o inter-relacionamento entre as equipes
e manter a qualidade de vida para o trabalhador. É um momento histórico”, observa.
Ele conta que neste evento não conseguiram
comportar a quantidade de pessoas inscritas
4
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presenciais, por isso, a entidade está usando as
ferramentas digitais para atender um número
maior de pessoas. “O setor de treinamentos do
SINTESP tem feito algum trabalho especial para
atendimento ao PGR/GRO, o próprio Sábado de
Capacitação tem o objetivo de mostrar para o
TST os caminhos, as novas diretrizes. A intenção
também é que em breve esse trabalho, principalmente por parte dos especialistas, como o
Armando Henrique, possa estar gerando um
canal de proximidade maior através dos cursos
à distância e isso também vai facilitar muito a
nossa atuação. É uma ferramenta que estamos
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trabalhando no SINTESP para atender o TST
com mais eficiência. É sem dúvida um canal
mais acessível para a conjuntura do mercado
hoje”, comenta Porfírio.
Do PPRA para o PGR/GRO – o que
muda de fato?

Com as duas novas nomenclaturas PGR/GRO e
o que vai acontecer com o PPRA, o setor de SST
tem se visto diante de várias dúvidas. Foi com o
intuito de esclarecê-las da melhor forma possível que Armando Henrique, diretor do SINTESP
e diretor da ANATEST - Associação Nacional dos
P
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Técnicos de Segurança, ministrou a palestra na
sede do SINTESP. De acordo com ele, o nome
originalmente, quando se começou a discutir no
Tripartismo, seria GRO, mas como o GRO passa
a ter cunho universal para todas as ações da
saúde do trabalho, os especialistas chegaram
à conclusão que não daria para criar uma NR
GRO, pois ela podia virar mais um quadradinho
como aconteceu com a NR-9 e outras NRs, as
quais cada uma cuidava de um item e não se
harmonizavam. “Assim fechamos que GRO
não deveria ser sinônimo de programa e, sim,
os princípios a serem adotados para construir
os programas para cada segmento, então, por
exemplo, vai ter o PGR da Construção Civil, da
Rural, da Indústria, mas todos serão desenvolvidos com base no Gerenciamento de Risco, que é
o GRO. Com isso, o GRO passou por um processo que apesar das dificuldades para construí-lo,
será a mãe de todos os programas. Ele tem mais
que a visão de um programa, agora tudo tem
que ser feito com base no GRO”, explica.

Armando Henrique explicou que na parte de SST o e-Social não
deixou de existir. Com o PGR/GRO o que entrar no Inventário de
Risco vai ser fonte para alimentar o e-Social das empresas

Para Armando, a iniciativa da mudança de
nomenclatura partiu do governo, mas já era
esperada porque existem motivos fortes para
isso, o primeiro é que a Política Nacional de
Segurança e Saúde do Trabalho já estabeleceu
vários objetivos e o principal deles é fortalecer
a gestão na segurança do trabalho; o segundo
é o implemento contínuo das ações integradas;
e o terceiro que se encaixa melhor para atingir
esses objetivos é a harmonização das normas.
“Na norma antiga não tinha a menor condição
de fazer isso. Portanto, entendo que legalmente
o GRO obedece plenamente os princípios da
PNSST”, afirma.

A nova realidade no mercado de SST com a chegada do PGR/GRO
chama a atenção dos profissionais prevencionistas, que lotaram o
auditório do SINTESP no Sábado de Capacitação

O diretor explica que o PPRA é substituído pelo
PGR com base no GRO, mas o princípio do PGR
não é um novo formato, nem desqualificar ou
jogar o PPRA no lixo, pelo contrário, o que se
recomenda é que o profissional responsável
Armando explica que a mudança foi necessária pegue o que já existe nas empresas, o PPRA
pelo fato de que ficou evidenciado que o PPRA já concebido e todas as ações de segurança
teve o seu papel, mas 25 anos depois de seu do trabalho e converta tudo isso num formasurgimento tinha ainda muitas falhas, as quais to chamado PGR. “O que dá para aproveitar é
desde a sua origem não foram corrigidas e, na- bem-vindo, o que não é pode ser descartado ou
turalmente, tinha que haver correção de rumo. adequado aos novos indicativos estabelecidos
“Temos que deixar bem claro que o PPRA não pelo PGR e GRO”, observa.
morreu. O PGR é uma melhoria ampliada do
PPRA. Muita gente acha que pode descartar Além disso, ele conta que desde que o PPRA
o que foi feito no seu PPRA, que não prestou, existe, há 25 anos, sempre houve o conflito do
mas isso não é verdade. Houve muitas falhas, engenheiro achar que o TST não podia elaborar
muitas omissões e parecia quase que uma in- o PPRA, mas com o PGR acabou o corporatidústria de papel, mas os erros começaram na vismo. “Agora, o técnico com a capacitação em
própria concepção do PPRA em 1995, então, SST, habilitado em SST, pode elaborar o PGR.
hoje, o PGR tem a principal função de corrigir Acabou a briga. A única exceção é a Construo rumo do PPRA, mas com um novo formato ção Civil, o PGR da NR 18, o técnico pode fazer
para fazer programa de saúde e segurança do o PGR em prédios de até sete andares, acima
tem que ser o engenheiro. Tem outros segmentrabalho”, aponta.
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tos de atividades que o PGR tem uma divisão
de tamanho da abrangência e competência do
técnico em relação ao engenheiro, mas até agora o único definido foi o da NR 18”, esclarece.
Ações integradas da SST com as
empresas

Em relação às mudanças, Armando considera
importantes vários aspectos. “Garanto que fui
um dos que mais me empenhei no conteúdo
desse programa, participei de todas as reuniões,
discuti vírgula a vírgula com o tripartismo. Algumas coisas não saíram do jeito que a gente
queria, mas consegui pegar bem o espírito da
proposta, levando em conta o que penso, o
que o governo pensa e o que os empresários
pensam a respeito. Primeiro ponto é que acho
que o PGR tornou-se mais abrangente. O PPRA
tinha um impasse. Enquanto que grande parte
dos envolvidos só queria que o PPRA incorporasse três grupos de risco, eu achava que tinha
que ser considerado os cinco grupos de riscos.
Para mim, o grande erro do PPRA foi esse e 25
P
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anos depois existe esse conflito de que uma
parte acha que o PPRA só pode ser feito para
três tipos de grupo de risco, como os profissionais da Higiene Ocupacional; e outros entendiam que os cinco grupos de risco deveriam ser
contemplados no PPRA, grupo do qual eu faço
parte”, ressalta Armando.
Dessa forma, outra questão que ele acha que
é bastante importante é que ao incluir os cinco grupos de riscos o PGR tem um caráter de
ampliação que se esperava por esse grupo. “O
PPRA como estava era meio programa, acabava sendo um programa incompleto. Com o
PGR, ele cobre praticamente todas as demandas da área de SST”, avalia.
Outra questão que muda muito é o comportamento da gestão de segurança e saúde do trabalho. “Os profissionais que vão trabalhar com
PGR/GRO vão ter que fazer uma leitura muito
aprofundada dessa nova situação para que ele
efetivamente promova um bom resultado nas
empresas”, pontua.

Cumprindo seu caráter social, o Sàbado de Capacitação
recebeu doação de alimentos não perecíveis que foram
enviados para uma entidade beneficente

política de relações de trabalho da empresa,
política produtiva da empresa, as relações que
envolvem empresa e empregado que interferem
na SST, tudo isso passa a ser mais definido nesse novo programa”, observa.

isso como uma correção de rumo”, salienta.

Segundo Armando, quem já elaborava bem o
PPRA não vai ter a menor dificuldade para fazer
o PGR com base no GRO, mas para quem fazia
na base do copia e cola vai ter que voltar para a
Para Armando, a mudança é positiva porque escola, caso contrário vai ter muita confusão no
um dos princípios da segurança e saúde do meio prevencionista. “No momento, acho que é
trabalho sempre foi e deve ser o da melhoria prematuro afirmar metodologia de capacitação
Em razão disso, outro ponto que Armando des- continuada. “Demoramos muito pra buscar isso e qualificação profissional para aplicação do
taca como sendo mais importante diz respeito na legislação. Porém, sabemos que muitas em- PGR porque ainda estamos no processo de conàs ações integradas da segurança e saúde do presas que usam mecanismos e política de SST ciliação desse programa. Hoje se perguntarem
trabalho com as empresas, especialmente, a com base nas suas matrizes multinacionais não ‘qual é o modelo de PGR adequado?’, ninguém
questão estrutural. “O PPRA era quase que de- ficaram restritas ao cumprimento das NRs. Elas tem a resposta porque não está em vigor ainda
sassociado da realidade da empresas. Passou a avançaram com base na legislação externa e e cada um está construindo de acordo com o
ser na grande maioria dos casos um documento até na realidade interna de cada empresa, mas seu entendimento. Eu, por exemplo, quando foi
de gaveta e muitas vezes não condizia com a em muitas empresas que se limitam a fazer o lançado o PPRA, em 1995, construí um modelo
real situação da empresa. Já no PGR/GRO eles máximo que a lei estabelece houve uma para- pelo SINTESP, com base em muitas iniciativas de
buscam promover a ação integrada, ou seja, lisação muito grande e isso também é um fator várias empresas e, nesse processo, fiz um apanão dá pra fazer PGR/GRO com o ‘control c e que condenou a qualidade do PPRA. Então, nhado de tudo que estava disponível, estudei o
control v’ ou à distância. É importante envolver vejo que o PGR/GRO é muito positivo e traduzo entendimento que havia e elaborei um modelo
nosso, do SINTESP, e esse modelo até hoje é
aplicado no Brasil, por muita gente”, conta.
Ele lembra também que existiam muitas interpretações divergentes com relação à estrutura
do PPRA e que o GRO certamente vai ter sim,
mas com menos freqüência. “Quero dizer que
não é nada difícil, muito pelo contrário, houve
até a simplificação porque o que se exige no
PGR na verdade já devia ter sido feito o PPRA,
não está perdendo nada, apenas está se sistematizando com mais clareza como deve ser feito, quem tem que ser envolvido, especialmente,
estabelece algumas ferramentas que não era
indicado no antigo PPRA”, orienta.
Novo ciclo na SST

No Sábado de Capacitação foi destacado o PGR/
GRO como sendo um novo ciclo porque o SIN6
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TESP entende que daqui para frente às ações
têm que ser desenvolvidas de forma muito mais
integrada, tem que respeitar a realidade de cada
empresa, nos termos específicos que a norma estabelece. Segundo Armando, o funcionário tem
que sair daquela caixinha do tecnicismo, ser mais
proativo e entender que tem muitas variáveis que
interferem na segurança e saúde do trabalho, então, por exemplo, questão de treinamento e capacitação tem que sofrer uma mudança radical
nesse sentido, as relações humanas do trabalho
relacionadas com a segurança do trabalho também tem que quebrar essa barreira de distanciamento que sempre houve, ou seja, como se a segurança do trabalho for um outro mundo dentro
de uma organização, de uma empresa, tem que
ter um esforço muito grande de integração, esse
esforço tem que partir da segurança do trabalho.
“O setor produtivo não vai correr atrás disso, nós
é que temos que correr atrás deles. Temos que
entender que se continuarmos a fazer a gestão ficar aprendendo a ‘rezar o Pai Nosso’ ensinado
de segurança e saúde do trabalho desassociada por um ateu”, ressalta Armando.
da empresa, vamos cometer o mesmo erro que
Entra em cena o Inventário de Risco
cometemos com o PPRA”, aponta.
O diretor destaca que os TSTs devem ficar mais
Para ele, as pessoas precisam, daqui pra frente, atentos com a busca de resultado e entender
buscar um pouco mais de conhecimento das que a questão de segurança e saúde do trabatécnicas de mediação, a questão das ferramen- lho agora deixa de ser papel de gaveta e pelo
tas a serem aplicadas. “Por exemplo, temos menos se propõe que ela tem um monitoramuitas ferramentas que entraram no PGR que mento habitual e permanente. “Agora sai de
no PPRA os elaboradores nem conheciam, nun- cena o PPRA, que protagonizava o documento
ca teve nenhuma ação porque desconhecem base, que seria a síntese do PPRA, o Inventário
essas ferramentas”, comenta.
de Risco passa a ser, daqui para frente, o pulmão e o coração do programa”, observa.
Conforme ele, a interação durante o evento foi
ótima porque mostraram para os participantes Sobre o Inventário de Risco ter necessidade de
que, primeiro, não é o fim do mundo. “O medo atualizações constantes, Armando explica que a
que o pessoal tinha ou tem com relação a nossa dinâmica é diferente, enquanto no documento
situação não procede; segundo é que é neces- base era feito uma vez por ano, no Inventário de
sário desenvolver novas habilidades, mas não Risco, sempre que houver alteração significativa
temos que sair correndo para poder suprir essa no ambiente de trabalho ele tem que incorporar
demanda e mais do que isso estamos alertando essa evolução, portanto é constante.
para que as pessoas não entrem no chamado
conto do vigário, tem muita gente que lê uma Em relação às dificuldades ou novo desafio para
publicação e já está oferecendo curso, seminá- o SESMT, Armando comenta que existe muito
rio, congresso e não sabe nem o princípio daqui- mais na questão da gestão do aspecto integralo que está fazendo e a área de SST precisa ter do do sistema, pois não dá para se imaginar
uma visão mais crítica em relação à realidade, hoje o PGR/GRO sem sintonia com o PCMSO,
ser mais restritivo e excludente nesse sentido, se sem sintonia com os programas das atividades
for o caso até denunciar as más práticas porque do segmento de SST. “Vai ter o PGR da consse ensina mal vai se praticar de forma errada o trução civil, então se o PGR for feito desassoque se propõe a ensinar. Então, temos que ter o ciado do projeto da construção civil, da política
cuidado já que nós não temos mecanismos de da empresa, da política da saúde e medicina do
fiscalização do exercício da profissão ou do que trabalho o resultado não será satisfatório. Esse
nós fazemos, nós temos que desenvolver em é o maior desafio que encontro, que vai ser dinosso meio essa visão realista e coerente e não fícil para o pessoal entender e adaptar a essas
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Diretores Porfírio e Carlos Balado satisfeitos com
a edição especial do Sábado de Capacitação
sobre PGR/GRO. Estão previstas edições online
para atender a nova realidade do mercado

mudanças, mas uma coisa é certa: uma vez que
fez e ajustou para fazer a manutenção ou alguma coisa necessária, o PGR vai ficar muito
prático e relativamente fácil”, menciona.
Armando destaca que nesse momento tem o
lado do profissional prevencionista e tem o lado
do empresário. “O que se recomenda para as
empresas em primeiro momento é construir, se
ainda não tem, uma base de dados mais ampliada possível mesmo que alguns pontos não
sejam utilizados, mas que sirvam depois de parâmetros para subsidiar fundamentos caso seja
necessário. A organização que tem uma base
de dados bem fundamentada para traduzir isso
para o programa é fácil e operacional. Agora, ficar selecionando informação desencontrada ou
incompleta, distorcida, isso compromete todo o
programa”, aconselha.
PGR e o e-Social

Sobre como vai ficar a questão do e-Social, Armando diz que ele vai ser alimentado pelo Inventário de Risco. “O que entrar no Inventário
de Risco vai ser fonte para alimentar o e-Social.
Na parte de segurança e saúde do trabalho o
e-Social não deixou de existir, na verdade foi
desdobrado em dois. O antigo vai ser mantido
para atender a receita federal e outros aspectos econômicos; e foi lançado um e-Social para
atender as relações de trabalho e previdência
social. Dados sobre SST serão recepcionados por
meio do e-Social da Previdência e Trabalho. Os
quesitos de segurança e trabalho deverão necessariamente serem extraídos do Inventário de
Risco, que é a síntese do PGR”, explica.
P
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realidade que estamos vivendo, agir sem desespero, sem embalo e sem modismo. “Hoje o
que não falta é modismo. Nas redes sociais tem
muito ateu ensinando Pai Nosso para o mundo.
O profissional prevencionista deve ser seletivo
na escolha do que vai fazer, optando por boas
referências. Tenho certeza que a tendência cada
vez mais é de sairmos do compulsório, isto é,
da obrigatoriedade de fazer as coisas aleatoriamente para que só sejam feitas com base nas
necessidades”, aponta.
Segundo ele, quem acha que vai continuar com
o cenário de que as ações sejam impostas de
cima para baixo eternamente tem que começar a mudar essa concepção porque no mundo
moderno isso acabou. Uma prova é que a tecCom relação à adaptação da empresa, Armando to. As empresas valorizam muito a ISO porque nologia está caminhando a passos largos para
informa que não há motivo para pânico, o que ela agrega valor para a empresa e a SST ca- que os próprios usuários sejam os fiscais daquirecomenda é que não se despreze nada que foi minha nessa direção, do empresário entender lo que interessa. “Até costumo dizer que hoje
feito até agora. “Tudo que foi feito poderá ser que ela agrega valor para a empresa seja temos a Cipa como estabilidade, ou seja, gaaproveitado, lógico com as melhorias, com os econômico, social e sustentabilidade”, avalia. rantia de emprego, posso garantir que se hoje
mudar a Constituição Federal isso não vai entrar
ajustes necessários, mas o parâmetro, é de não
Ações
adaptadas
para
a
nova
mais (em uma eventual reforma constitucional)
deixar de contemplar no programa todas as
e sempre alerto para que os profissionais da SST
ações da empresa relacionadas à segurança e realidade
saúde do trabalho, ou seja, incorporar no PGR O SINTESP vai continuar como sempre foi, se preparem para isso. Um dia o setor empresatodas as ações envolvidas nesse universo para com o protagonismo de oferecer capacitação rial e os trabalhadores vão entender que não
para os TSTs no Estado de São Paulo, não só precisa ser obrigado por lei fazer prevenção de
fazer parte do seu conjunto”, aconselha.
para ajudar o TST a atender o aspecto legal, acidentes e doenças do trabalho, isso tem que
Para o empresário Armando salienta que não mas também de alcançar resultados. “O SIN- ser incorporado numa necessidade à sociedade,
muda nada. “Para ele, se bem feito, o PGR vai TESP vai continuar com a mesma política, mas que tem que entender a prevenção como algo
virar uma bela ferramenta para a empresa, por- ampliada e adaptada para a nova realidade, que tem valor integrado e que não está matanque, até então, o PPRA era visto como papel tanto que fizemos o Sábado de Capacitação do e nem machucando gente. É uma cultura.
de gaveta, um gerador de custo sem resultado para abordar uma visão geral sobre o PGR/ Chegou o momento de desenvolvermos a cultuefetivo. Já o PGR vai ter ação integrada com to- GRO para as pessoas entenderem os princí- ra da prevenção para deixarmos de ser um dos
dos os processos e se bem gerido vai dar muito pios, mas recomenda-se que busquem a ca- piores países do mundo neste tema”, expressa.
mais segurança jurídica para a empresa, que é pacitação para poder fazer o programa corretamente e se beneficiar dos objetivos desta A mensagem que gostaria de deixar para os
um dos objetivos desse programa”, diz.
ferramenta preventiva”, aconselha.
TSTs, Armando informa que estamos numa fase
Outro ponto que gera dúvidas é se são nede muita indiferença, descrédito. “A política foi
cessários novos investimentos para atender Outra novidade é que o sindicado vai adotar o endemonizada, o sindicalismo também, estas
o PGR/GRO, principalmente em tecnologias, atendimento no plantão online para orientar representações são parte integrantes de qualcapacitação dos funcionários. Armando diz os TSTs. “Estamos capacitando nossa diretoria quer sociedade civilizada, mas o mundo não
que não está se criando nada novo e serão e até mudando a estrutura de atendimento acabou, está em nossas mãos a construção de
mantidas as obrigações que já existiam. “O ao associado. Estão previstos plantões pro- um modelo que seja melhor socialmente, então
empresário não vai precisar gastar dinheiro gramados online para atender os associados ficar só criticando não vai resolver o problema.
com isso, só que agora como vai ser feito de para não precisarem se deslocar de alguma Acho que além do direito universal de defesa
forma mais integrada, acredito que o empre- distância longa para tirar essas dúvidas. Com dos valores daquilo que lhe pertence, nós, prosário vai começar a ver sentido no PGR como a questão da pandemia do novo coronavírus fissionais da SST, temos também que ser eleinvestimento mesmo, que até então era assim estamos nos adaptando e, certamente, iremos mentos de construção para um mundo melhor.
que se fazia, era mais para atender eventuais continuar com esse atendimento, em especial A segurança e saúde do trabalho vão ser mefiscalizações. Hoje. o empresário tem que en- sobre o PGR/GRO, mesmo depois que passar lhores ou piores no futuro dependendo indivixergar que SST através do PGR tem que ter o essa crise”, salienta Armando.
dualmente de cada profissional, assumindo sua
mesmo olhar que tiveram para as ISOs. Não
responsabilidade, sua ética e o seu empenho na
vejo nenhum empresário falar que ISO repre- Entre suas considerações, Armando atenta para competência para fazer as ações prevencionissenta somente gastos, mas, sim, investimen- que tenhamos muito cuidado com essa nova tas e fazer bem feito”, finaliza.
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Participante ativo das redes sociais e fundador do
Grupo SESMT, estudar e aprender o tempo todo faz
parte da trajetória profissional de Cosmo Palasio

A

“

Segurança e Saúde do Trabalho
me fazem um ser
humano melhor”.
É assim que Cosmo Palasio se vê desde quando, por meio de um desafio lançado, a mão
do destino e uma escolha pessoal, o levaram
a achar seu lugar no mundo na área prevencionista. Valorizando a SST e participando
ativamente do dia a dia do setor, hoje, é considerado um dos mais conhecidos Técnicos de
Segurança do Trabalho no Brasil.
Cosmo construiu sua carreira nas áreas alimentícia, automotiva e, especialmente, considera que seus melhores momentos em termos
pessoais foram quando exerceu a atividade
prevencionista em obras. Ele informa que é e
sempre será um apaixonado pela segurança e
saúde na área de construção.
Cosmo é um dos pioneiros na interação digital no setor de SST. Participante ativo das
redes sociais é o criador do Grupo SESMT, que
há quase duas décadas oferece apoio online
para todos os trabalhadores da área prevencionista. Para ele, que aplica na prática e é
grande incentivador da empatia pelo Ser Humano, o Profissional de SST é aquele que está
entre a legislação e a realidade e fará que essas duas partes se encontrem da melhor forma, com as melhores e mais realistas práticas,
com o menor desgaste e custo - entre outras
coisas. Confira:

Quando iniciou sua carreira na área de
Segurança e Saúde do Trabalho como
Técnico de Segurança do Trabalho?
Faz muito tempo isso - sou do tempo do Supervisor de Segurança do Trabalho - então começamos
bem no inicio da década de 80. No entanto, parece
que isso foi ontem, pois nossa área de atuação por
todas as suas variáveis faz com que aqueles que
de fato se interessam não tenham outra opção que
não seja estudar e aprender o tempo todo. A segurança e saúde no trabalho nos fazem ter um coração de estudante e um cérebro sempre aguçado.
S

Por que escolheu essa profissão?
Há coisas que levamos muito tempo para
compreender na sua forma mais completa e
foi exatamente isso que ocorreu em relação a
minha escolha. Em um primeiro momento tudo
começa em outra atividade que exercia onde
estava sob minha responsabilidade a questão
dos acidentes e doenças do trabalho. Um dia
ocorreu um acidente na empresa e eu chamei o
supervisor de segurança para explicar e em meio
a um debate meio caloroso ele me disse que se
eu achava fácil fazer prevenção que deveria ir
fazer o curso.
Senti-me desafiado e naquele mesmo dia quis saber onde existia um curso para fazer. E fui por uma
dessas coisas do destino saber que uma escola há
poucos metros da minha casa tinha uma turma
iniciando na semana seguinte. Comecei a fazer o
curso e em poucos dias achei meu lugar no mundo - era aquilo que queria para minha vida.
Anos depois refletindo sobre essa conexão imediata veio à tona em mim o fato de algumas
lembranças em relação ao meu avô materno. Via
muitas fotos dele tocando diversos instrumentos
de corda, mas não tinha uma lembrança que fosse
vendo-o tocar pessoalmente. Fui saber que meu
avô perdeu as pontas dos dedos trabalhando e
que isso tirou dele a possibilidade de tocar. Foi um
momento muito interessante e de forte reflexão
- que me tirou da platéia dos que apenas olham
acidentes para o mundo daqueles que de fato sabem o que ele pode fazer com uma vida.
Ao longo do exercício da sua profissão,
quais foram suas maiores conquistas?
Penso muito sobre isso e tenho certeza que
ganhei muito como pessoa com a segurança e
saúde no trabalho e que muitos antes da empatia ser um assunto da moda ela se fez presente
em minha vida através da atuação profissional,
até porque não creio que seja possível se planejar e trabalhar a prevenção sem ela. Podem
inventar o que bem achar, mas qualquer coisa
que seja sem levar em conta a pessoa será apenas mais um placebo.
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Profissionalmente me realizei como em de longe
imaginava no dia que comecei a fazer a formação.
Em um primeiro momento atuando em organizações já que trabalhei em duas grandes companhias da área de alimentos e depois em uma
conhecida montadora de automóveis. No entanto - e penso que jamais falei isso - os melhores
momentos em termos pessoais foi aquele em que
estive em obras - a gente que atua na construção é fascinante e desafiadora com suas histórias,
suas experiências e, acima de tudo, sua forma de
se relacionar. Sou e sempre serei um apaixonado
pela segurança e saúde na área de construção.
Claro que a fase que ainda vivo não pode ficar de
fora; Foi graças à segurança e saúde no trabalho
que conheci o Brasil inteiro, fazendo consultorias e
trabalhando com eventos e treinamentos. Nesses
momentos pude ver e vejo de perto os olhos de
muita gente que sente o que sinto, que faz o que
faço e essa comunhão não tem preço. E gostoso
demais estar perto de gente que sabe de fato o
que significa uma profissão em nossas vidas, sua
importância para o todo social e que ela não pode
ser apenas meio para ganhar o pão material.
Resumindo: a segurança e saúde do trabalho me
fazem um ser humano melhor.
Com a sua vivência na área, que lições gostaria de destacar para o profissional de hoje?
Se tivesse que resumir essa resposta eu diria que
as pessoas devem tomar muito cuidado com a
P
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“síndrome das planilhas” e com isso quero dizer
que é preciso saber e, além disso, muito além compreender de fato com quem e o que se lida - exatamente nessa ordem de importância.

Quais as principais mudanças/evoluções o senhor acompanhou nesta
área ao longo de sua carreira e quais
foram as mais marcantes?

Penso muito no QUEM nesses tempos onde gente
passou a valer tão pouco e é claro que sei que a
coisificação humana não é algo que ocorre apenas dentro da relação de trabalho - esse mundo
que vejo nas ruas, da janela e pelos meios de comunicação deixa evidente a minha preocupação.

Durante muitos anos penso sobre isso e, certa vez
quando estava em uma grande feira de segurança e saúde no trabalho, parei e fiquei olhando de
longe para aquilo tudo e senti um imenso aperto
no peito e fui lá para fora para me sentir melhor. O
que me preocupa não é o que as pessoas não especialistas pensam, dizem e fazem - e o que parte
de nossa gente faz.

Hoje ocorre uma grande mistura de tudo e em
meio a isso muitas vezes encontros perigos entre
tecnologia e vidas humanas. Quem me conhece
sabe que amo tecnologia - mas sabe mais ainda
que amo mais a vida humana.
Parte do problema começa quando achamos que
a solução do mundo está nos números e nos propomos - como humanos - a olhar outros humanos
como apenas números. Isso traz muitos problemas
e vazios - e não é preciso ser muito esperto para
ver isso em meio à sociedade. Muitos estudam
para aprender explicações e poucos se realizam
através das soluções e mesmo não querendo
admitir isso adoece. Digo isso sendo um homem
realizado, passo por locais onde trabalhei e olho e
digo para mim - EU FIZ. Penso que como se sentem aqueles que passivamente ou em nome da
sobrevivência apenas alimentam sistemas que só
mudam a cores e as formas dos gráficos. Aqueles
que se dedicam a eternos estudos e teorias que
não mudam um degrau de uma escada, já que a
segurança e saúde que interessa ao final e aquela
que transforma a realidade e não aquela em que
se muda a realidade para agradar a uns ou outros.
E é justamente aqui que chegamos ao QUE citado anteriormente, como referencia ao excesso de
coisas que se faz para dar a sensação que existe
alguma forma de prevenção, o uso do conhecimento não como meio transformador mesmo que
de coisas simples, mas como cenário de um nada
em prol da vida e saúde. Muitas vezes digo em
eventos onde estou que essas coisas se prestam
a fazer com que as pessoas tenham a sensação
que prevenção é algo inatingível - o que ela não
é - mas que se transforma pela quantidade de alegorias inservíveis que parte nem ao menos sabe
para o que serve e outra parte tenta defender
apresentando pilhas de papeis cujo investimento,
que se bem direcionados, poderiam salvar vidas lá
no distante local de trabalho.
É frustrante ver tudo isso.
10
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Um ponto que me encanta muito é a evolução
que ocorreu no segmento construção - na minha
forma de ver nenhuma outra atividade evoluiu
tanto em termos de prevenção do que essa. Quem
conheceu um canteiro de obras na década de 80 e
conhece um na atualidade tem imensa satisfação
Em termos de legislação por todo o tempo o que vi
foi a troca de seis por meia dúzia - não me permito
até pela formação e vivência a ficar deslumbrado
com coisas que na minha forma de ver pouco ou
nada mudam o que de fato interessa.
Vejo que mudou muito o papel de presente que
embrulha a caixa onde guardam a segurança e
saúde no trabalho, mas o conteúdo em si, salvo
algumas práticas de algumas organizações pouco
ou nada mudou de verdade.
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 nas empresas? Como lidar com tantas modernidades, como as tecnologias digitais,
Indústria 4.0, Robótica, entre outras?
Acho que uma palavra para explicar a diferença
é consistência. Longe de mim qualquer tipo de
generalização até porque sei e conheço muitos
trabalhos em muitas organizações que apresentam certo grau de consistência. Mas, o mundo do
ontem - sem saudosismo barato - era mais consistente e a ação e presença humana muito maior não apenas em nossas profissões, mas em muitas
delas. Costumo brincar que sou do tempo que médico curava, mecânico consertava e prevencionista
prevenia e todos eram extremamente mais felizes
porque forjavam suas vidas a partir de realizações;
o mundo corporativo não era uma troca de mensagens e as opiniões e ideias levavam aos conflitos
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que conduziam para decisões e soluções. Éramos
todos menos apáticos.
Quanto às evoluções, tenho um certo temor em
falar sobre isso até porque temos lá fora uma sociedade que ainda troca saúde por dinheiro (insalubridade) e vida da mesma forma (periculosidade) e isso sem qualquer perspectiva de mudanças.
Como posso pensar em evolução real dessa forma? Falaram tanto em modernidades na legislação - nada pode ser de fato moderno com saúde
e vida humana com etiqueta de preço assegurada
por normas.
Verdade que a tecnologia trouxe boas soluções eu
mesmo vi robôs tirando pessoas trabalhadoras de
atividades extremamente nocivas, mas vi também
em muitos casos tirando também o emprego e
aqui surge um dilema que não pode ser pensado
como se estivéssemos no primeiro mundo. No Brasil emprego ainda é sinônimo de cidadania.
Tenho muito cuidado ao lidar com modismos e termos disso ou daquilo já que não tiro meus olhos
da realidade que vive a maior parte das pessoas
trabalhadoras no Brasil. Não que as ideias não em
encantem e fascinem - adoro o novo - mas nesse
momento, por exemplo, chama a atenção olharmos
para a busca da ciência em termo da pandemia
(que de um jeito ou de outro e esperada e cada vez
mais) e não termos máscaras e protetores faciais
para os profissionais da saúde. Penso que desenvolvimento verdadeiro e aquele que supera etapas
e não apenas aquele que surge como o eterno
novo onde a lição do velho ainda não foi cumprida
e acho que isso seja um bom caminho para usar a
palavra sustentável de forma responsável.
Atualmente o setor de SST vem passando por várias mudanças em termos legislativos. Como enxerga as
ações do governo para revisar e até
mesmo reduzir as Normas Regulamentadoras?
Gostaria de separar essa resposta em duas partes,
a primeira delas sobre as mudanças previdenciárias que é claro entendo que exista sim um certo
grau de necessidade, mas não crendo que necessidade seja o único critério para se mexer com a
vida das pessoas. Lido na prática com pessoas todos os dias e quando olho para elas fico pensando
- sem dizer - o que será delas, por exemplo, em um
mercado de trabalho como o nosso em relação à
aposentadoria. Claro que penso nas condições de
saúde e outras coisas do gênero.
P
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A realidade não bate com as reformas e a gente
segue jogando gente debaixo do tapete, deixando-os à própria sorte. Aqui deixo uma impressão
muito pessoal sobre a necessidade de se pensar
a questão do governar de forma mais ampla, trabalhando sem reformas, mas de forma completa
e levando em conta suas consequências e agindo
sobre elas. Temos agora um exemplo claro disso
ocorrendo quando se determina que pessoas fiquem em casa, mas não se dá a elas meios para
fazer isso. Assim, pessoas que perdem seus empregos com 40 ou 50 anos no Brasil com seu mercado preconceituoso em relação à idade vão fazer
o que para conseguir aposentar um dia?

exames e sem nada que a estrutura do governo.
O mesmo diz respeito aos treinamentos e preparo
para prevenção, que de certa forma e em muitas
oportunidades, suprem a ausência de qualquer
preparo que seja para a vida profissional em nossa
estrutura para educação. O ideal talvez fosse: vamos sim tirar daqui, mas vamos incluir no ensino
formal desde cedo.
Não sou contra reformas, mas para mim reformas
são coisas além de simplesmente mudar ou cortar
sem trabalhar para se adequar uma situação

O que é fundamental para ser
um bom Técnico de Segurança do
Trabalho?
De todas as questões essa aqui talvez seja a mais
complexa até porque há por trás dela outras tantas questões que precisam ser tratadas. Começaria dizendo que precisamos ainda um dia tentar
entender para que e porque foi criada a profissão
e essa reflexão não pode ser só nossa, mas, também, dos que nos contratam, daqueles que nos
fiscalizam e também dos trabalhadores e suas
representações.

Em relação às Normas Regulamentadoras pessoalmente achei que as mudanças não foram lá
grande coisa e que na verdade tinham mais o interesse mudar algumas coisas e o resto veio como
acessório. Claro que reconheço a importância dos
conceitos de GRO - o que apenas é novidade para
alguns, já que grandes organizações atuam assim
há décadas.
Como sempre faltou nas mudanças a participação
dos setores mais “práticos”, nós desprezamos
muito ainda os saberes diferentes.
De tudo, seguiremos errando historicamente tratando questão de saúde e segurança de pessoas
como parte de uma relação isolada e dentro de
um contexto especifico o que jamais poderá se
traduzir em mudanças de fato.
O que pode ser bom ou ruim com essas alterações?
Penso que o que há de melhor e a visão que o
novo formato pode ampliar em relação à tratativa
do tema segurança e saúde no trabalho. Fora isso,
sinceramente, não vejo qualquer tipo de melhoria
ou avanço, muito pelo contrário.

DG Master

Como me referi anteriormente precisamos repensar
o que é governo e o quanto suas ações devem ser
balanceadas e planejadas em mais de uma direção.
Exemplo disso são os exames médicos ocupacionais - em muitos casos uma rara oportunidade que
um cidadão brasileiro tinha para passar em um
médico e, eu, pessoalmente, conheço inúmeros
casos de pessoas que detectaram doenças graves
em fase inicial nesses exames. Claro que sei que
parte dos exames tinha lá seus problemas. Verdade
que se tivéssemos mais estrutura de saúde que de
fato funcione e seja acessível, os exames poderiam
ser diminuídos como foram. Por fim, ficam sem os
S
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De forma muita simples e a partir da minha visão um
bom profissional de SST é aquele que antes de tudo
trabalha sua isenção e termos de visão das partes envolvidas na relação de trabalho. Com isso, quero dizer
que profissionais que pautam sua atuação a partir da
culpa desse ou daquele lado tendem a não aplicar a
técnica na sua melhor forma.

empresa onde aparecem de vez em quando e que
quando são descobertos causam muitos problemas e
agem de forma muito diferente do que dizem. Já tivemos casos de um mesmo profissional estar registrado
em três empresas. Todos são orientados bem como
também as contratantes e, caso não se adéquem a
questão, é formalmente informado as autoridades.

Depois, acho importante me referir ao conhecimento e, isso não é por acaso nessa sequência; conhecimento sem discernimento é uma ignorância bem
arrumada. Durante toda a minha vida disse e repeti
que legislação não é técnica, ou seja, que segurança e saúde no trabalho são muito, muito mais do
que a “arte da conformidade”. A partir das referencias legais abre-se uma porta de possibilidades
e conhecimentos - que essas sim - são SST. Saber
que alguém precisa usar um cinto de segurança
para trabalhar acima de 2 m qualquer um que saiba ler ou mesmo ouviu falar sabe; Saber por que e
como fazer isso ocorrer já é um passo adiante que
nos faz melhores; Saber o que mais pode ser feito
começa a nos fazer diferentes e por ai vai.

Comum também são casos de treinamentos sem
qualquer critério quanto ao conteúdo e carga horária, que geralmente geram conflitos mesmo aos
colegas sabendo que há uma norma a ser seguida.

O Profissional de SST é aquele que está entre a legislação e a realidade e farão que essas duas partes
se encontrem da melhor forma, com as melhores
e mais realistas práticas, com o menor desgaste e
custo - entre outras coisas. Parece pouco, tenho
certeza que não.
Sua experiência como diretor do SINTESP, responsável pela pasta de Ética,
Cidadania e Trabalho, ajuda a interagir melhor com o profissional de hoje?
No SINTESP lidamos com mais de uma geração de
profissionais e isso é sempre um grande desafio
até porque parte do tempo são visões e culturas
distintas. Temos uma pequena quantidade de profissionais que tem preocupação com a profissão,
com a área de uma forma geral e temos muita
gente que quer e precisa que alguém faça alguma
coisa por ele sem notar que um coletivo forte é
mais importante do que qualquer coisa.
Especialmente nessa pasta nos deparamos muito com
a questão ética em nosso País e eu acho que não precisamos dizer o quanto a ética por aqui é frágil para
não usar um termo mais pesado. Precisamos entender
que um dos pilares práticos da ética é a coerência
Assim, não é incomum nos depararmos com situações que nos entristecem muito, de, por exemplo,
colegas que publicamente mostram-se defensores de
normas e vendem seus registros para mais de uma
12
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A parte do trabalho sempre nos causa grande
preocupação, por isso realizamos algumas vezes
oficinas sobre empregabilidade que, aliás, julgo
de suma importância, primeiro para explicar as
pessoas que apenas ter um diploma não faz de
ninguém um profissional.
Sua atuação na área é uma referência para muitos TSTs, principalmente
por fundar e moderar, desde 2001, o
Grupo SESMT. Qual a contribuição ao
longo do tempo que este grupo online proporcionou para o setor de SST?
Antes de tudo, o grupo SESMT é o cumprimento
de uma promessa pessoal que fiz quando ainda
recém-formado pedia ajuda a outros profissionais e eles simplesmente nada faziam; então,
disse a mim mesmo que um dia faria algo para
que outros colegas não passassem pelo mesmo.
Pouca gente sabe, mas antes do SESMT virtual
já tínhamos um grupo lá no Sul de Minas Gerais
pelo qual partilhávamos o pouco material que
tínhamos via correio a malote.
Pois é, o grupo SESMT existe há quase duas décadas e segue os mesmos princípios; SIMPLICIDADE
na informação, já que pessoas que falam difícil geralmente falam para elas mesmas, AUSÊNCIA DE
POLÍTICA E COMÉRCIO, isso porque vimos ao longo de todos esses anos grupos bons presenciais
ou virtuais que deixam de existir porque sempre o
ganhar alguma coisa está acima de tudo e todos.
Temos mais de 1 milhão e 200 mil mensagens
e arquivos trocados e pelo menos uma dúzia
de eventos presenciais realizados e até hoje por
onde ando conheço pessoas que agradecem e
elogiam o SESMT. Tenho muito orgulho do SESMT.
Atualmente é também um dos profissionais que mais interage nas redes
sociais. Com essa participação digital
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ativa considera que construiu um legado importante? Por que essas ferramentas digitais são importantes
para o profissional prevencionista?
Gosto muito da expressão FERRAMENTA, pois
ela pode balizar para as pessoas o cuidado que
devem ter ao usá-la como devemos ter com qualquer coisa que possa ser utilizada. Gosto muito
das redes sociais, sou uma pessoa que gosta de
interação em todos os sentidos
No entanto, começo a me preocupar com a
QUANTIDADE e QUALIDADE do que vemos nas
redes sociais. Não creio que segurança e saúde
no trabalho sejam ou devam ser algo complexo,
mas, com certeza, deve passar longe das soluções
tipo FAÇA FÁCIL, já um dos grandes problemas
de nossa área é FAZER SEM ENTENDER OS PORQUES e AS IMPLICAÇÕES. Claro que não me parece muito necessário explicar a QUALIDADE, mas
quero dizer sim que a SUPERFICILIDADE em ambos os casos precisa de atenção.
O bom uso da rede permite rapidez na partilha
de informações e, em um País como o nosso,
mais ainda.
Que mensagem gostaria de deixar
para os futuros profissionais Técnicos
de Segurança do Trabalho?
Tenho lido muita coisa sobre o futuro da segurança e
saúde no trabalho, parte delas com certeza tendenciosas a partir de interesses diversos, e outras delas
nos fazendo ver que há pessoas que deveriam de dedicar às artes adivinhatórias. O tempo na área me fez
ver isso muitas e muitas vezes em outros momentos
e saber o quanto raras vezes as coisas mudaram.
A Segurança e Saúde no Trabalho para sua “execução” dependem de alguns fatores e enquanto
alguns deles não forem mudados certamente não
vão existir - mesmo que alguns imaginem que sim
- muitas outras formas de fazer. O conceito do
GRO e do PGR - para quem entende um pouco
dos fundamentos demonstram isso.
Penso que teremos necessidade de profissionais
mais especializados e não quero dizer com isso
nada mais do que gente que entenda e compreenda os riscos da atividade e saiba trabalhar - ou melhor, para ficar atual - gerenciá-los. Boa parte da
nossa gente não sabe fazer isso e os poucos que
sabem têm dificuldades em lidar com soluções gerenciar é mais do que manter o assunto vivo.
P

Diversidade e a
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3º Encontro entre Amigas contou com palestra
motivacional em comemoração ao Dia da Mulher

“S

eja Inabalável –
Alguns
Segredos
para o Sucesso na
Vida” foi o tema da palestra motivacional que
compôs o 3º Encontro
entre Amigas, realizado
dia 7 de março, na sede
do SINTESP, em comemoração ao Dia Internacional
da Mulher.

Para ministrar o tema, Mirdes Oliveira, diretora do
SINTESP, responsável pela pasta da Diversidade, convidou a Dra. Claudia C. Campos,
Técnica de Segurança do Trabalho, Fisioterapeuta, assessoria e consultora em Ergonomia, consultora em Qualidade de Vida e
Bem-Estar Psicológico no Trabalho, entre
outras atribuições. Para ela, a iniciativa do
SINTESP em tratar deste tema no Dia da Mulher foi bem interessante porque a grande
maioria das vezes o que ela vê são palestras mais voltadas para a parte técnica, as
quais têm um maior impacto no sindicato; e
as palestras motivacionais, como o caso dessa, estão sendo inseridas com mais ênfase
nas empresas. “Pessoas mais técnicas, como
os TSTs, por exemplo, estão começando a se
acostumarem com esse tipo, vamos dizer de
cultura, que visa elevar a motivação dos trabalhadores e que está sendo mais praticado
nas organizações”, informa.
Segundo Dra. Claudia, no mercado de trabalho atual as palestras motivacionais estão
sendo utilizadas em várias áreas, com foco
em diversos aspectos, como palestras para
líderes, motivação de equipe de vendas, entre outros, por isso, ela observa que é muito
importante termos essa parte mais humanitária, voltadas, justamente, para o sindicato
com seus associados, visando promover a
motivação nos ambientes de trabalho.
Dra. Claudia conta que “Seja Inabalável” é
palestra já existe e vem sendo muito bem-sucedida nas empresas. “Desenvolvi o ano
passado e faço em algumas empresas com o
objetivo de promover a motivação nos aspecS

tos de saúde psíquica, física
e social. Assim, dentro da minha área que é de Ergonomia
e sendo Fisioterapeuta, puxo
muito pela saúde psíquica, física e social dos
participantes. No caso do SINTESP, ministrada
num contexto mais técnico em razão de que
estão mudando todas as normas, inclusive a
NR 17 de Ergonomia, e devido às dificuldades que as pessoas estão enfrentando dentro
dessa área, inseri essa parte da abordagem
psicossocial na minha apresentação, principalmente para mostrar como os TSTs podem
agir melhor dentro desse contexto”, explicou.
A especialista observou que as expectativas
foram atingidas em partes. “As participantes
deram um bom feedback, mas acharam que
a palestra era só pra elas por conta do Dia
das Mulheres, mas não é. Essa palestra foi
desenvolvida para todas as pessoas que chamo de ‘pessoas humanas’, sejam elas empregadores, empregados, gestores de vida
e de suas próprias vidas, então, eu mesma
esperava que fossem mais pessoas”, disse.
Além disso, Dra. Claudia ressalta que ainda
esse tema ‘palestra motivacional’, por mais
que seja dentro da área de Segurança e SaúI
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A palestrante Claudia Campos e a diretora Mirdes
Oliveira mostraram a importância de conteúdos
motivacionais para a (o)s Técnica (o) s de
Segurança do Trabalho

de do Trabalho, que você faça uma ótima palestra, ainda as pessoas acham que aqueles
teatros que tem em Sipat, por exemplo, é que
estão muito ligados a esse universo. “Mas
não. A palestra é uma ferramenta motivacional em todas as áreas, principalmente na
SST que anda muito carente de profissionais
que façam palestras motivacionais para não
haver lesões, acidentes e doenças dentro do
ambiente de trabalho e fora dele”, comenta.
Segundo ela, não pode esquecer que apesar
da pessoa estar trabalhando dentro de uma
empresa 8, 10, 12 horas ou menos, ela tem o
seu desgaste físico e emocional que impactam
no social e gerando, por meio disso, vários tipos de doenças, tanto físicas quanto mentais e
as sociais. “O objetivo dessa palestra motivacional é apresentar formas de como agir e tirar
melhor proveito das ferramentas que temos
disponíveis para proporcionar um bem-estar
maior no dia a dia de trabalho”, conclui.
P
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e Trabalho
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Yes, nós lidamos com saúde e vidas

S

e conhecer as pessoas
não é uma arte fácil,
com certeza isso se torna mais possível em momentos de crise ou em momentos
de grandes mudanças. Claro
que sei que nada nessa vida
é totalmente estático como
também sei que nossos valores, crenças e atitudes - se de
fato são reais - não podem e
nem devem modificar-se ao primeiro sinal de
um novo vento. Tempos como esse deveriam
nos convidar a transformar, de forma mais positiva, valores em ação.
A Segurança e Saúde no Trabalho embora seja
a princípio uma área profissional como todas
as outras, certamente em alguns momentos
se diferencia por ter uma ligação muito forte com coisas que não são comuns ou dizem
apenas respeito ao mundo dos negócios. Há
muitas áreas da atividade humana onde a
ausência de valores e crenças podem causar
danos, mas que esses danos não dizem respeito diretamente à vida humana. Portanto,
precisamos ter muito cuidado quanto tratamos ou falamos de uma área como a nossa.
Claro que muitos dirão que isso é um exagero
ou besteira - claro que sabemos que as pessoas têm toda liberdade para pensar como
bem desejarem ou simplesmente a partir dos
seus interesses.
Estamos diante de momentos bastante interessantes para uma boa análise, primeiro pe-
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las supostas reformas feitas em
outros tantos que se analisarmos com bastante cuidado chenosso País e, logo em seguida,
garemos a conclusão que não.
por essa pandemia que me parece que desejam a partir dela
E é nesse ponto que retorno ao
bem mais do que apenas encontrar uma solução. Em ambas siinício desse texto dizendo que
tuações ouvimos algumas vozes
segurança e saúde no trabalho
falando em muitas mudanças não é uma área qualquer e, portanto, treinamento dessa área é
parte disso modismos de alguns
o que muitas vezes amplia o lique desejam o mundo ao seu
miar entre o trabalho seguro e a
gosto e nada mais do que isso.
morte. É nesse ponto que desejo
Independente dos anseios e
chamar a atenção de meus colevontades de alguns, a realidade
Cosmo Palasio de
gas de prevenção sobre a realiseguirá com um Brasil com toMoraes Jr.
Técnico em Segurança
das suas peculiaridades que se
dade do trabalhador brasileiro e
no Trabalho, diretor do
desconhecidas certamente nos
quem de fato já esteve ou está
SINTESP e responsável
trarão grandes problemas. Um
todos os dias em salas de aula
pela pasta de Ética,
Cidadania e Trabalho
bom gestor não deixa de ouvir
ou canteiros de obra não pode
o canto das sereias, mas, com
negar as dificuldades e a necescerteza, planeja suas ações a partir da realida- sidade de uma interação para se construir um
de que tem diante dos seus olhos.
pouco de conhecimento ou mesmo transferir algumas informações. Desconhecer isso em nome
Em tempos como esse, a ética na sua forma de qualquer coisa que seja é romper o princípio
mais ampla é ainda mais essencial e isso de cer- da honestidade com a prevenção e, por conseta forma vai se dar de maneira muito forte den- qüência, com a saúde e vida das pessoas.
tro de nossa área. Digo isso porque vejo muita
gente deslumbrada com um suposto mundo Que fique claro que não sou contra o EAD; sou
de facilidades. Nada tenho contra o novo, tudo contra ao uso sem critérios e venho dizendo
tenho contra qualquer coisa que seja adotada que em tempos de GRO muito útil seria que
sem análises a partir do conhecimento e da rea- em algum canto dele - quem sabe no camlidade. E ninguém melhor do que um especia- po dedicado aos controles, que se use algum
lista para saber dosar o quanto o novo de fato tipo de avaliação para definir se o treinamento
por ser bom, o quanto dele pode ser útil e o para aquela atividade ou para fazer frente a
quanto ainda pode simplesmente causar danos aquela risco/perigo deva ser nessa ou naquela
irreparáveis. Penso que aqueles que apostarem modalidade e que isso seja uma decisão coletiva e não apenas do profissional de SST. Que
no fácil certamente irão perder.
isso seja decidido a partir de critérios, como
Um exemplo claro disso diz res- a necessidade de customização, seja em terpeito a questão dos treinamen- mos da realidade do processo, dos meios entos EAD. Mudanças recentes na volvidos, na linguagem dos executantes, entre
legislação deixaram como opção tantos outros fatores. Uma boa conversa com
a possibilidade de utilizar essa o pessoal do RH pode ajudar muito a definir
forma de ensino para treina- uma ferramenta para essa finalidade.
mentos de segurança e saúde
no trabalho; Acho a possibilidade Não deixemos que decisões pelo modismo,
totalmente válida desde que seja por uma idéia de facilidade ou algo assim estratada e utilizada como uma tejam acima da nossa capacidade de discermaneira de cumprir formalidades, nimento; aquilo que pode parecer a solução
mas como uma ferramenta esco- ideal hoje amanhã pode colocar o profissional
lhida mediante critérios. Existem em uma situação in eligendo. SST tem uma
sim inúmeros treinamentos que essência e a necessidade de ser planejada e
podem ser feitos através dessa trabalhada em conformidade com a realidade
modalidade e ao mesmo tempo de onde ela se aplica.
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Profissionais TSTs e seu papel na prevenção e
					enfrentamento ao novo coronavírus

A

pandemia provocada pelo novo coronavirus, que faz parte de uma família
de vírus que causa infecções respiratórias, assola o País nesses primeiros meses de
2020. A doença provocada por ele é chamada de COVID - 19 e teve seus primeiros casos
registrados na China, no dia 31/12/2019. No
Brasil, chegamos em abril, mês em que toda a
área prevencionista apoia a agenda nacional
que contempla a campanha Abril Verde, em
meio as incertezas quanto aos rumos econômicos e sociais que nosso País desenvolverá
daqui para frente. Por isso, esse ano o Abril
Verde foca nas ações para o combate e enfrentamento ao novo coronavírus.

dentro das empresas de como se comportar
mediante essa crise do novo coronavírus, e
está todo mundo convencido que a principal
medida a tomar é a prevenção e a prevenção
Neste contexto, o Técnico de Segurança do
é inerente à nossa área da segurança e saúde
Trabalho tem um papel mais importante ainda.
O SINTESP, portanto, vem atuando para levar Inteligência Emocional, Prevenção de Estresse, do trabalho o que inclui o TST diretamente na
um volume maior de informações que possam Controle da Ansiedade, etc. Estamos todos vi- linha de frente das ações de combate e enfrentamento à doença”, lembra
orientar para que o TST cuide da sua saúde e vendo um período de mudança
o diretor.
proteja os outros no ambiente de trabalho, sua de hábitos com altos níveis de
família etc. No portal de notícias do sindicato estresse e ansiedade por causa
Armando reitera que dentro
já foram publicados diversos informativos so- do coronavírus. Um fator é que
bre o uso de máscaras e a proteção ao risco muitos profissionais estão tradas empresas quando se fala
biológico, legislações trabalhistas x coronaví- balhando em home office, por
em prevenção de doenças e
rus, entre outros assuntos.
isso mostramos como deve agir
acidentes o primeiro lembrado
o TST daqui para frente”, destapara fazer o monitoramento,
Além disso, numa iniciativa inédita, a entida- cou o especialista.
acompanhamento, a gestão
de promoveu no dia 8 de abril, como parte da
é o técnico que está presente
Campanha Abril Verde 2020, a palestra online A palestra online foi um sucesso
lá no dia a dia, então se esse
gratuita “Momento de Crise ou de Oportu- e mostrou que o SINTESP está
profissional está desconectado
nidades? – Qual o papel do Técnico agora e no caminho certo em utilizar
com a realidade e seus porNuma
iniciativa
menores ele corre o risco de
depois que todos voltarem a trabalhar presen- as ferramentas digitais para
inédita do SINTESP,
cialmente nas empresas?”, ministrada pelo atender as demandas dos seus
tomar decisões ou agir de fora Campanha Abril
ma precipitada ocorrendo erros
palestrante e coach Maurício Bisioli.
associados.
Verde deste ano foi
tema da palestra
que podem ser evitados. “Por
online comandada por
exemplo, o que recomendo é
Com a Campanha Abril Verde deste ano, o Com este novo cenário na saúMaurício Bisioli
que não se use como referênSINTESP viu na iniciativa uma forma de forta- de e com todas as mudanças
lecer a opinião de que Segurança e Saúde no que as NRs trazem, em entreviscia informações de fontes sem
Trabalho deve ser o primeiro valor em todas as ta ao Jornal Primeiro Passo, o diretor Armando sustentação. Hoje, já existem informações do
empresas, aumentando a valorização do Técni- Henrique aponta recomendações especiais governo que atendem perfeitamente essa
co de Segurança no Trabalho. “O TST é um pro- para os TSTs nas empresas. Segundo ele, em necessidade. Temos que colocar em prática
fissional que atua no ‘corpo a corpo’ em uma qualquer política preventiva dentro das em- ações de fontes que entendamos como susboa parte do tempo, e que conhece de perto os presas o principal acionado para poder fazer tentadas, então, TST, limite-se as informações
diversos problemas enfrentados por todos os a gestão da SST ou promovê-la acaba sendo técnicas de orientação do governo e daí para
funcionários de qualquer empresa. Mas como o TST. “Em meio a essa pandemia do novo frente se adapte à realidade interna da sua
ele vem atuando? Nessa palestra ressaltamos coronavírus, recomendo o seguinte: que o TST empresa e não queira inventar porque pode
a importância do Técnico se desenvolver e ob- tenha cuidado, não se exponha sem os devi- complicar para o seu lado. O TST deve cuidar
ter maior conhecimento sobre Qualidade de dos cuidados. O que estamos vendo hoje é que do trabalhador e, sobretudo, cuidar de si tamVida, Bem-Estar, Relacionamento Interpessoal, está acontecendo uma demanda gigantesca bém”, finaliza Armando Henrique.
S

Armando Henrique: “Nestes tempos de
pandemia do novo coronavírus, o TST
deve cuidar do trabalhador e, sobretudo,
de si também”
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