
1Jornal do Sintesp - nº 181 - Ano 2005

J o r n a l  d o  S I N T E S P  -  A n o  2 0 0 5 -  N º  181 -  w w w . s i n t e s p . o r g . b r  -  S e d e  -  S P

NESTA EDIÇÃO...

Editorial ......................................... pág. 2

Sesmt 33 anos .............................. pág. 2

Cursos e Eventos ......................... pág. 2

Evento em Minas .......................... pág. 3

Debates no Sintesp ...................... pág. 3

Cursos de Especialização ........... pág. 3

Atendimento Jurídico .................. pág. 3

Serviços com Desconto .............. pág. 5

Noticias Subsedes ....................... pág. 7

A revista Proteção
realizou no início de
junho o Prêmio Top of
Mind, que premia as
10 marcas mais
lembradas do setor de
segurança e saúde
do trabalho.

Detalhes na
página 4

Representantes
das Entidades
Premiadas

Público
acompanha

a premiação

SINTESP

ADQUIRE

SEDE

DEFINITIVA

A compra da sede
representa o cumprimento
de uma das 10 principais

metas assumidas pela
atual diretoria.

pág. 6

DESTERCEIRIZA-
ÇÃO DO SESMT
MELHORA SST

PÁG. 5

SINTESP
PARTICIPA DE
DEBATE NA TV

PÁG. 8

PROGRAMAÇÃO
DO SINTESP
PARA EXPO
PROTEÇÃO

PÁG. 8



2 Jornal do Sintesp - nº 181 - Ano 2005

Jornal do Sintesp - Nº 181 - Ano 2005

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

Fone (11) 3362-1104
E-mail: sintesp@sintesp.org.br

Diretor Responsável:
Armando Henrique - Presidente

1º Vice-Presidente: Valdete Lopes Ferreira
2º Vice-Presidente: Heitor Domingues de Oliveira

1º Secretário: Valdirio Antonio Guerra
2º Secretário: Sebastião Ferreira da Silva

1º Tesoureiro: Marcos Antonio Almeida Ribeiro
2º Tesoureiro: Luiz Carlos Lucas Prado Spinelli

Diretoria Estadual: Élcio Pires, Laerte dos
Santos, Laércio Sabiru Custódio, Francisco
Thomé Filho, Adonai Gomes Ribeiro, João

Roberto Gomes de Souza, Eduardo Neves da
Silva, René Alves Cavalcanti, Olívio de Oliveira

Filho e José Antonio da Silva

Conselho Fiscal: Helena Aparecida Arcaro
Conci, Elias Ferreira Rodrigues, Bartolomeu
Raimundo de Oliveira, Wagner Francisco de

Paula, Laércio Fernandes Vicente e
Homero Tadeu Betti

Coordenação:
Secretaria de Comunicação e Marketing

Fotos: Armando e Heitor
Tiragem: 10 mil exemplares

Colaboração: Cristiane Reimberg

Editoração Eletrônica:
Ânema Editorial Ltda
Fone: (11) 4475-7008

SESMT COMEMORA

33 ANOS

dia 27 de julho é uma data especial para os profissi-
onais da Segurança e Saúde no Trabalho, pois além
de ser o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de

Trabalho, também é quando se comemora o aniversário de
criação do SESMT (Serviço Especializado em Segurança e
Saúde no Trabalho), que celebra 33 anos de existência.

O SESMT foi criado em 1972 pelo então ministro do tra-
balho Júlio Barata ao regulamentar o artigo 164 da CLT e
publicar a Portaria 3.237, obrigando a existência do chama-
do Serviço Especializado de Segurança e Saúde do Trabalho
nas empresas com mais de 100 funcionários.

Dessa forma, o Brasil foi o primeiro país do mundo a ter
esse tipo de serviço de forma obrigatória. A realização foi
considerada um avanço que veio como resposta ao grande
número de acidentes que ocorria no país na época. Estima-se
que 16% dos trabalhadores brasileiros sofriam lesões por ano,
vítimas de acidentes graves de doenças do trabalho.

Curso Básico – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade -
NR 10 - 12 á 29/09/05 das 19 às 22 h

Perfil Profissiográfico Previdenciário - 13/08/05 - sabado - das 08 ás 18 h

Formação de Instrutor de Treinamento  de Prevenção e Combate  Incên-
dios -  22 á 26/08/05 - 27/08/05 - das 19 ás 22 hs

Psicologia Aplicada em Segurança do Trabalho - 20/08/05 - 19 às 22 h

Curso Instrutor de Operadores de Empilhadeira
- 27/08/05 - das 08 às 18  h - sábado - 03/09/05 - aula pratica

Técnicas de Utilização de Instrumentos de Medições de Agentes
Ambientais - 12 á 13/09/05 - das 19 às 22 h

Data Evento Local
05/08/05 9º Seminário SST Campinas
12/08/05 7º Encontro Sobre SST São José dos Campos

ESTAMOS AJUDANDO A
MATAR A NOSSA GALINHA

DE OVOS DE OURO
Há três décadas vivenciamos um momento em que houve

empenho pessoal e presencial do Presidente da República em
relação à segurança e saúde no trabalho, graças aos manifestos
de organismos internacionais que rotularam o Brasil como a
maior mazela do mundo nas condições de trabalho. Na época,
essas instituições apontaram o país como o campeão mundial
em números de acidentes e doenças do trabalho, resultando na
criação do modelo de Política Prevencionista Emergencial que perdura até hoje.

Lamentavelmente, esse modelo que foi referência inicial e demandava evo-
lução na busca da universalização e estímulos das ações prevencionistas, tem
sofrido um retrocesso gradual da intervenção institucional. Primeiro, deixando
de ser um assunto do Presidente da República para ser assunto do Ministro do
Trabalho, em seguida passando a ser tratado a nível máximo da Secretaria de
Segurança e Saúde do Trabalho. Essa secretaria foi rebaixada a departamento,
o DSST, que, atualmente está agonizando, com uma estrutura absolutamente
incompatível com a demanda de trabalhadores celetistas.

Convém lembrar ainda que não se concretizou a tão esperada ação integra-
da entre os Ministérios mais envolvidos na Saúde do Trabalhador - Ministério
do Trabalho, Saúde e Previdência - agravando esta situação.

Esta conjuntura se verifica na mesma escalada na FUNDACENTRO, que
foi estruturada inicialmente pela iniciativa privada. Entidade esta que teve o
objetivo de contribuir para o apoio tecnológico e difusão de conhecimentos téc-
nicos para as empresas e trabalhadores e foi transformada em lote político,
carecendo, no momento, de recursos até para manter sua estrutura operacional,
reduzida pela metade. Também se verifica através do site da entidade a destina-
ção de R$ 6.746.000,00 para a Universidade Federal de Pernambuco, em cus-
teio de projeto que devia certamente ser financiado pelo Ministério de Ciência e
Tecnologia, a exemplo de muitas outras destinações de recursos para projetos
de prioridade questionável em relação aos objetivos final desta entidade.

Enquanto isso há 200.000 técnicos de segurança do trabalho; 20.000 enge-
nheiros de segurança; 15.000 médicos do trabalho; 30.000 profissionais de
enfermagem do trabalho e 3.200.000 cipeiros (compondo um exército de
3.465.000 de prevencionistas). Já de acordo com a legislação atual basta fazer
pequenas adequações, cumprir e fazer cumprir os poucos dispositivos que tra-
tam diretamente da difusão de conhecimentos prevencionistas junto aos traba-
lhadores e empregadores, controle social e técnicos da destinação dos recursos
e serviços desta área. Como exemplo, com o item 5.32,2 da NR5 e 4.17 da
NR4, já teríamos choque de resultados, visto que já temos Leis e Normas de-
mais, o que falta é aplicá-la.

Diante de toda essa situação, nós, os potencialmente quase 3 milhões e 500
mil prevencionistas incluídos os sindicatos de trabalhadores e fornecedores de
produtos e serviços, estamos desperdiçando energia atirando farpas uns nos
outros, ao invés de cuidarmos da estrutura conjuntural. E de forma passiva aju-
dando a matar esta galinha de “ovos de ouro”? Ou existe alguém que é contra
qualidade de vida no trabalho?

Apesar desta dura realidade temos verificado uma tímida evolução credita-
da basicamente as ações isoladas, porém acredito na retomada neste atual Go-
verno, visto que a sua cúpula executiva e composta por pessoas que já foram
vitimas e conhecem a realidade das frentes de trabalho.

Armando Henrique - Presidente - SINTESP
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DEBATES NO SINTESP

oda quinta-feira o SINTESP realiza
um debate especial gratuito aberto
para todos os profissionais da área

de segurança e saúde no trabalho. Os en-
contros sempre acontecem às 15 h. Os pa-
lestrantes de cada dia podem ser vistos
através do site da entidade
(www.sintesp.org.br).  As presenças de-
vem ser confirmadas com Celeste através
do telefone (11) 3362-1104, ramal 38 e do
e-mail: treinamento.sintesp@terra.com.br

Em cada encontro, o sindicato recebe um
profissional conceituado para falar sobre
determinado tema da área e debatê-lo com
o público participante. No mês de junho, um
dos destaques foi a palestra do engenheiro e
diretor científico da ABRAPHISET, Leoní-
dio Ribeiro Filho, que falou sobre a elabo-
ração de laudos periciais de insalubridade e
periculosidade.

O presidente do SINTESP, Armando
Henrique, fez a abertura do encontro, que
foi seguida pela palestra do engenheiro Leo-
nídio. Cerca de 60 profissionais da área es-
tiveram presentes, sendo a maioria técnicos
de segurança do trabalho.

A sede conta com plantões,

 no período da tarde,

 dos advogados

Dr. Ademar José de Oliveira,

(segundas e sextas-feiras)

e Dr. Sergio Borges

(quintas-feiras).
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SINTESP PARTICIPA DE EVENTOS

EM MINAS GERAIS

presidente do SINTESP, Armando Henrique, participou de dois eventos em
Belo Horizonte – MG, no mês de junho. No IV Seminário Nacional em Defe-
sa das Categorias Diferenciadas e da Unicidade Sindical, Armando esteve

presente na manhã do dia 17, falando sobre Reforma Sindical. Já no X Encontro
Mineiro dos Técnicos de Segurança do Trabalho, organizado pelo SINTEST-MG
(Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Estado de Minas Gerais), o
presidente do SINTESP, na mesma data, deu uma palestra sobre as mudanças da
NR-4 e o futuro do SESMT.

A ida ao evento da Defesa das Categorias Diferenciadas aconteceu porque o
SINTESP vem participando de todas iniciativas do movimento sindical que tratam
da Reforma Sindical. “A constatação que temos é que no início das discussões da
Reforma predominava o fim do modelo atual de unicidade sindical, prevalecendo a
pluralidade. Isso indicava o fim das organizações dos técnicos de segurança do tra-
balho, privilegiando as categorias preponderantes. Com a movimentação sindical,
isso se inverteu, e as principais centrais sindicais mudaram de opinião a favor das
categorias diferenciadas”, explica Armando Henrique.

Já a participação no Encontro Mineiro ocorreu devido à política de cooperação e
bom relacionamento com os sindicatos de técnicos de segurança do trabalho de ou-
tros estados. “Tivemos a oportunidade de falar sobre o andamento das discussões
da reforma da NR-4 e as tendências para o futuro do SESMT para 250 técnicos
presentes”, conta o presidente do SINTESP.

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO

onforme já tínhamos divulgado em edições anteriores, o Sintesp, em convê-
nio com a Faculdade Torricelli, desenvolveram cinco cursos de especializa-
ção pós-técnico em Segurança do Trabalho.

Cada curso terá carga horária de 240 horas, com início das turmas em agosto e
outubro de 2005, com realização pelo Colégio Elite, em São Paulo. As especializa-
ções são para Indústrias da Construção Civil, Metalúrgicos, Químicos e Petroquí-
micos, Serviços de Saúde e Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos.

Lembramos ainda que, com a formatação destes cinco módulos de cursos de es-
pecialização, estaremos buscando suprir a grande carência de mercado de trabalho e
qualidade nesta prestação de serviços, com critérios reconhecidos pelo MEC e pos-
sibilidades de ampliação para os principais segmentos de riscos, em todas as regiões
que houver demanda.

Informações e inscrições pelo tel: (11) 6464-9321
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revista Proteção realizou no
início de junho o Prêmio Top
of Mind, que premia as 10
marcas mais lembradas do

setor de segurança e saúde do traba-
lho, além das mais lembradas por se-
guimento, em 19 categorias. O even-
to contou com a presença de Arman-
do  Henr ique  e  dos  d i re tores  do
SINTESP – Valdete, Heitor, Olívio,
Thomé, Guerra, Altair e Crispim, os
quais entregaram certificados para

1 ° - 3M
2 ° - Bracol
3 ° - MSA
4 ° - Fujiwara
5 ° - Marluvas
6 °  - Pomp
7 ° - Luvex
8 ° - Dräger
9 ° - Epicon
10 ° - Safetyline

AS 10 MARCAS MAIS

LEMBRADAS PREMIADAS

PELO TOP OF MIND:

diversos premiados. Ainda reuniu em-
presários, entidades, representantes
dos empregadores, trabalhadores, ór-
gão públicos, privados, outros sindi-
calistas e profissionais da área.

O presidente do SINTESP, Arman-
do Henrique, destacou o fato do Top
ser um estímulo para a implementa-
ção da segurança e saúde no trabalho.
“Essa iniciativa é a mais produtiva e
estimuladora para a prevenção de aci-
dentes e qualidade dos produtos for-

necidos porque prestigia o
bom funcionamento das em-
presas que fabricam os equi-
pamentos, representando um
referencial para os profissio-
nais”, diz Armando.

Uma das novidades em
2005 foi a inclusão de uma
palestra no evento com o
tema: “Atendimento e Ma-
rketing de Relacionamento
elementos fundamentais
para uma Marca”. Ela foi
ministrada pelo professor
dos cursos de Pós Gradua-
ção e MBA da FAAP em
disciplinas ligadas ao ma-
rketing, Cláudio Queiroz.
“O Top of Mind é o reco-
nhecimento das marcas das

empresas de segurança e saúde do
trabalho. Também resolvemos ino-
var com a palestra para mostrar o
espírito do prêmio”, afirma o dire-
tor da Revista Proteção, Alexandre
Gusmão.

O evento também contou com o
lançamento do Anuário de 2005. É
a maior edição já produzida, com
162 páginas. O produto traz estatís-
ticas de acidentes de trabalho no
Brasil e no mundo, a relação das
empresas certificadas pela OSHAS
18001, listas de entidades nacionais
e internacionais do setor, guia de
produtos e serviços, além de índice
de matérias que permite a localiza-
ção de todos os assuntos abordados
desde o primeiro número da revista
até o final de 2004.

Diretores Guerra, Thomé, Armando  e Valdete

AS MARCAS MAIS

LEMBRADAS POR

SEGMENTO

Calçados de Segurança – Bracol
Capacetes de Segurança – MSA
Cremes Protetores – Luvex
Luvas de Proteção – Promat
Óculos de Segurança – Uvex
Protetores Auriculares – 3M
Protetores Faciais – MSA
Protetores Respiratórios – 3M
Roupas  Espec ia is  –  DuPont  /
Personal
Uniformes – Santista
Empresas Distribuidoras de Equipa-
mentos de Proteção – Balaska
Equipamento de Proteção Coletiva
– Vibrasom
Equipamentos de Segurança para
Trabalho em Altura - Gulin
Instrumentos Técnicos – Instrutherm
Produtos Ergonômicos – Erghos
Produtos de Sinalização e Identifi-
cação – Seton
Extintores de Incêndio – Yanes
Sistema de Proteção contra Incên-
dio – Bucka
Entidades Prestadoras de Serviço -
Fundacentro

Diretores Olívio, Valdete e Altair



5Jornal do Sintesp - nº 181 - Ano 2005

empresa de call center Atento iniciou suas atividades em abril
de 1999. Na época, discutia-se a possibilidade de terceiriza-
ção do SESMT, o que não ocorreu. No entanto, a Atento

optou pela terceirização desse serviço de SST. Ao tomar conhecimen-
to do fato, há 3 anos e meio, o SINTESP desencadeou uma negocia-
ção visando o estabelecimento do SESMT próprio na empresa. “O
SINTESP contribuiu para reforçar a tomada de decisão da empresa
que era a internalização. Nosso objetivo em parceria é zelar pela inte-
gridade física dos empregados”, afirma o gestor de medicina e segu-
rança do trabalho da Atento, Claudemir de Oliveira. Ele explica que a
desterceirização foi necessária porque a empresa precisava de uma
gestão de SST mais próxima, que melhorasse a qualidade dos progra-
mas focados em segurança e saúde. “Esse processo transcorreu pre-
valecendo o aspecto negocial, no qual a empresa foi se comprometen-
do a regularizar a situação, atendendo a NR-4 em vigor, com o acom-
panhamento passo a passo do SINTESP”, afirma o presidente do
SINTESP, Armando Henrique.

Dessa forma, foi definido um cronograma para a contratação dos
profissionais, que teve início em abril de 2004 e foi se desenvolvendo
por etapas. Hoje são  67 profissionais da área de saúde e segurança do
trabalho que compõem o SESMT. “A empresa saiu de um quadro de 8
técnicos de segurança do trabalho de forma precarizada para 22 técni-
cos de segurança do trabalho contratados respeitando os direitos tra-
balhistas e a convenção coletiva da categoria”, comemora Armando
Henrique.  A Atento ainda conta com um Comitê de Segurança
composto por executivos das mais diversas áreas da empresa.

 Hoje, o SESMT da Atento desenvolve Programas de Prevenção,
Segurança e Saúde do Trabalhador, que envolvem campanhas de saú-
de para os mais variados temas, como DST/
AIDS, doações de sangue, saúde da
voz, ergonomia, qualidade de vida, tabagismo,
alcoolismo, saúde da mulher, saúde bucal, meio
ambiente e gestação saudável. “Através de um
cronograma anual, definimos os temas e inse-
rimos no Programa de Controle Médico e
Saúde Ocupacional, onde focamos os temas,
através dos profissionais e consultorias especi-
alizadas”, explica Oliveira.  O trabalho conta
com a ajuda da equipe de comunicação e ma-
rketing da empresa e também está ligado dire-
tamente à área de Recursos Humanos.  “De-
senvolvemos trabalhos que buscam a sinergia
entre as mais diversas áreas da empresa. São
desenvolvidos trabalhos em conjunto com Ges-
tão de Pessoas / Absenteísmo / Administração
RH. Minha visão é do conjunto”, revela o
gestor.

A mudança no SESMT acabou refletindo
na satisfação dos profissionais especializados
e nos trabalhadores da empresa. “É notável
a motivação dos profissionais, assim como  o
comprometimento para os assuntos e melhori-
as para a área. A equipe trabalha com muita si-
nergia e profissionalismo, criando uma relação
de proximidade com as operações e áreas ad-
ministrativas da empresa”, afirma Claudemir de
Oliveira. Isso se deve, segundo o gestor, a pre-
ocupação da empresa com a SST, o que tem
sido estimulante, opinião compartilhada com

DESTERCEIRIZAÇÃO DO SESMT MELHORA SST

Diretores do Sintesp reunidos com a DRT-SP
e a empresa Atento

SerSerSerSerServiços com Desconto - viços com Desconto - viços com Desconto - viços com Desconto - viços com Desconto - SINTESP - Sede
Objetivo Descontos Telefone Endereço

(11) 6239-4103Dentista
20% da Tabela Especial

de Convênio
R. Cons. Moreira de Barros,

1493 - Santana

(11) 3384-3536
(11) 3834-3466

Ótica Lapa
(Consulta grátis)

15% para pagto. à vista,
10% em 2x e 4x s/ juros

Rua Dronsfield, 163

Lapa

(11) 5572-2121
(11) 5575-0769Colégio Santa Rita 17% Curso Téc. em

Meio Ambiente
Rua Sena Madureira, 68

Vila Mariana

(11) 5543-1911Universidade
Ibirapuera

25% em todos
os cursos

Av. Irai, 297

Moema

(11) 4438-8899Universidade UNIA 10% no Curso
Gestão Ambiental

Rua Senador Flaquer, 456
Santo André

(11) 3207-2433
0800 163766

Universidade FMU 15% cursos sequenciais
(ex. Gestão Ambiental)
10% Pós graduação
25% Exame da Ordem

Rua Taguá, 150
Liberdade

(11) 3105-5000
(11) 5541-9957
(11) 6959-6443
(11) 3222-2755

Ótica Felicidade
(Relógios, jóias,

celulares, cine-foto)
(consulta grátis)

20% para pagto à
vista ou em até 5X

com cartão ou cheques
sem juros

R.São Bento, 75
R.Floriano Peixoto, 408

R.Dr César, 53 – Santana
Av.Paulista, 2001-Lj 65

(11) 221-1147
(11) 3361-9794
(11) 223-6260

Mara Copiadora R$ 0,06 por cópia
independente da

quantidade

Rua 24 de maio, 116 lojas 7 e 8

Centro (próximo ao Sintesp)

Instituto Polígono
do ABC

10% sobre todos os
cursos e 100% na
matrícula, extensivo aos
dependentes

(11) 4123-9100

(11) 4994-0822

Rua João Batista de Oliveira Lima,
142 - Centro - SBC

Rua Xavier de Toledo, 335 -

Centro - Santo André

(11) 3111-7090Convênio Odontológico R$ 21,50 mensal Obs: Sem Carência

O Associado para utilizar esses benefícios, tem que estar com sua anuidade em dia com o Sintesp

os profissionais do SESMT. “Nota-se uma participação crescente
da empresa nas atividades do SESMT, tanto por parte da Opera-
ção, quanto do Administrativo. Vivemos uma fase de implantação
e desenvolvimento de inúmeros programas, planos, procedimentos
e campanhas de SST, o que motiva e satisfaz demais nós profissio-
nais da área”, afirma o técnico de segurança do trabalho, Marcelo
Siqueira Branco.
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COMPRA DA SEDE É FINALIZADA
o dia 10/06, foi efetuado o primeiro
pagamento de um total de seis pres-
tações da sede própria do Sintesp. A

conquista foi caracterizada pelo sindicato
como a realização de um sonho de mais de 30
anos. Dessa forma, a compra está fechada, e
o Sintesp já é proprietário do 5 º andar, con-
junto A e B, do Prédio na rua 24 de Maio,
104, onde já se encontrava instalado anterior-
mente.

A compra da sede representa o cumpri-
mento de uma das 10 principais metas assu-
midas pela atual diretoria. O fato também re-
presenta a resolução de um problema, já que
a entidade vinha fazendo sucessivas mudan-
ças de endereço. Isso ocorria devido a difi-
culdade de uma implementação de uma polí-
tica de melhoria continuada na infra-estrutura
pela incerteza de permanência nos estabeleci-
mentos, o que era motivado pelos interesses
dos locadores, comemora Luiz Carlos L.
Spinelli, diretor responsável pelo patrimônio.

O SINTESP RECEBEU VÁRIOS E-MAILS DE ELOGIO E
PARABÉNS PELA AQUISIÇÃO DA SEDE, ENTRE TANTOS,

DESTACAMOS OS SEGUINTES:

Caro amigo Armando... me sinto feliz por estar lado a lado c/ categoria  neste momento e feliz
por saber que a administração do SINTESP esta  realizando o trabalho que muitas entidades
gostariam de realizar... espero  que c/ o apoio de todos vocês tornar cada vez mais forte nossa
categoria e também  a Sub-sede aqui de Sorocaba... valeu! Um abraço!

Almir Rogério Costa Ferreira  - Sub - Sede Sorocaba

Parabéns para todas as pessoas que de forma direta ou indireta tornou este sonho uma realida-
de... Abraços!

João Aparecido Alves - Técnico de Segurança do Trabalho

Como membro do Sindicato o que tenho a dizer é: Parabéns aos administradores, e todos os
envolvidos nesta tão esperada vitória.  Isso comprova a verdadeira filosofia, honestidade e de-
dicação de toda a equipe.  Espero que este sonho seja motivo de impulsionamento para a con-
quista de tantos outros. Parabéns.

Fábio Magri - Analista da Qualidade Jr. /Téc. Seg. Trabalho. Schahin Engenharia S.A.

Bom dia! Esta foi uma das melhores notícias que já recebi nestes tempos, diante do cenário
nacional. Sinto muito em não poder participar diretamente, mas buscaremos colaborar no que
for possível de nossa Sub-sede em Guarulhos. Parabéns ao nosso Presidente e a esta Direto-
ria.

Paulo Moraes - Diretor

Acho que todos nós que somos sócios do Sindicato, também nos sentimos contentes com esta
notícia maravilhosa, não dando para imaginar os momentos difíceis que todos vocês já passa-
ram com as mudanças da sede. Espero que a classe possa dar sempre valor as conquistas
realizadas, no apoio coletivo dos profissionais envolvidos na prevenção de acidentes, para que
possamos alcançar novas vitórias. Parabéns à todos vocês, membros do sindicato. Um abraço!

Ronaldo Bonfim dos Santos

Parabéns, Isso traz ainda mais credibilidade a qualquer empresa órgão ou especificamente ao
Sintesp.

Johnny

Aproveito para parabenizar esta diretoria por mais esta conquista, reiterando os votos de estima
e consideração.

Gilberto Lima Ross
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SEMINÁRIO REÚNE
VÁRIOS MUNICÍPIOS
EM SOROCABA

Encontro Regional dos Técnicos de
Segurança do Trabalho de Soroca-
ba e Região aconteceu no fim de

maio e reuniu 83 participantes, entre técni-
cos de segurança e estudantes da Escola dr.
Fernando Prestes, do Sistema Paula Souza.
Na ocasião, o presidente do Sintesp, Arman-
do Henrique, falou sobre as mudanças da
NR – 4 e o futuro do Sesmt. Outro assunto
retratado pelo presidente foi a criação de
um Conselho de Classe para a categoria.

Outro palestrante foi o diretor do
Sintesp, Luiz Carlos Spinelli, que abordou
o tema - “Práticas bem sucedidas em Segu-
rança e Saúde no Trabalho”. Para o coor-
denador da Sub-sede Sorocaba, Valdemar
José da Silva: “O evento foi excelente até
pelo número de participantes, que foi uma
surpresa para nós. Eles gostaram das pa-
lestras e pediram para repetirmos encontros
como esse”.

O evento contou com a presença de par-
ticipantes de várias cidades: Sorocaba,
Bauru, Salto, Itu, Itapetininga, Boituva e
Votorantim. O palco para o encontro foi o
Auditório do Anfiteatro da Biblioteca da
PUC de Sorocaba.

BOTUCATU DISCUTE SST

ATUAÇÃO EM MARÍLIA
SINTESP participou de uma reu-
nião em Marília no dia primeiro de
julho com a Subdelegacia do Tra-

balho da região. Representando o sindi-
cato dos técnicos, estiveram presentes o
presidente, Armando Henrique; o vice-
presidente, Valdete Lopes Ferreira; e o di-
retor, José Antonio da Silva. Da parte do
Ministério do Trabalho, participou a
subdelegada do trabalho, Eliane Teixeira.
O intuito do encontro foi promover o
atendimento da Convenção Coletiva do
SINTESP, além de discutir e buscar a ave-
riguação das denúncias de situações irre-
gulares nas empresas da região em rela-
ção à segurança e saúde no trabalho.

o início de julho, aconteceu o Encontro Regio-
nal dos Técnicos de Segurança do Trabalho de
Botucatu e Região. Estiveram presentes 80 téc-

nicos de segurança do trabalho e estudantes, que pu-
deram assistir a duas palestras. O presidente do
SINTESP, Armando Henrique, falou sobre a regula-
mentação do Conselho de Classe da categoria – o
CORETEST. Já o diretor do SINTESP e consultor em
segurança do trabalho, José Antonio da Silva, retratou o tema “motivando para a segurança e
saúde no trabalho”.

ABC PROMOVE SEMINÁRIO
Sub-sede ABC estará promovendo, no dia 29 de julho, um Seminário abordando
assuntos de interesse dos TST. O Evento acontecerá no Colégio Polígono, das 13 às
17h, que fica na Rua João Batista de Oliveira Lima, 142 - Centro - São Bernardo do
Campo.

Para outras informações entre em contato com a Sub-sede ABC no telefone 4339-6699 ou
na sede do Sintesp, 3362-1104, com Celeste.

CAMPINAS PROMOVE SEMINÁRIO
o dia 05 de agosto, o Sintesp, através de sua sub-sede em Campinas, realiza-
rá o 9º Seminário sobre Segurança e Saúde no Trabalho, no período das 8 às
17 horas, no Auditório do Centro Empresarial, na Rua Conceição, 233 -
Centro - Campinas.

Para outras informações e inscrições, entre em contato com Franco, tel: (19) 3243-
3057; Gilberto - tel: (19) 3236-7070; ou na sede do Sintesp, (11) 3362-1104, com
Celeste.

ENCONTRO
REÚNE 280
PROFISSIONAIS

sub-sede do SINTESP em
Presidente Prudente junta-
mente com o Unoeste Saú-
de realizou no dia 30 de ju-

nho o 3° Encontro de Segurança e
Saúde da região, que reuniu 280 pro-
fissionais de SST. Na abertura do
evento, o presidente do SINTESP,
Armando Henrique, falou sobre a regulamentação do Conselho de Classe da categoria – o
CORETEST.

O evento contou
ainda com mais duas pa-
lestras. O diretor do
SINTESP e consultor
em SST, José Antonio
da Silva retratou o tema
“motivando para a segu-
rança e saúde no traba-
lho”. Já o coordenador
de segurança e saúde no
trabalho e da área am-
biental do Senac Presi-
dente Prudente, Antonio
Tadeu da Costa, falou
sobre as responsabilida-
des decorrentes da SST.

Armando discursa durante evento



8 Jornal do Sintesp - nº 181 - Ano 2005

PROGRAMAÇÃO DO
SINTESP PARA EXPO

PROTEÇÃO
O SINTESP JÁ DEFINIU A PROGRAMAÇÃO DOS

EVENTOS QUE REALIZARÁ DURANTE A
EXPO PROTEÇÃO. CADA DIA DA FEIRA TERÁ UM
ENCONTRO DIFERENTE, SEMPRE ÀS 14 HORAS.

DIA 31/08 - ENEC
Encontro Estadual dos Cipeiros com participação dos

Metalúrgicos de São Paulo, Construção Civil e Comerci-
ários, entre outros.

DIA 01/09 - ENETEST
Encontro Estadual dos Técnicos de Segurança

DIA 02/09 - CIPASSAT
Ciclo de Palestras Multiprofissional de

Segurança e Saúde no Trabalho

SINTESP PARTICIPA
DE DEBATE NA TV

o dia 13 de junho, o
SINTESP através do
Diretor Marcos Anto-

nio de Almeida Ribeiro, par-
ticipou do Debate “Cozinha
– O Lugar Mais Perigoso da
Casa”, no programa SHOM
+ da TV + de Santo André e
que abrange todo o ABC.

O apresentador Darcio
Arruda, recebeu ainda a Re-

presentante do Corpo de Bombeiros do Estado de São Pau-
lo, a Tenente Chintia Montaneiro de Godoy e a Médica
Davimar Miranda Borduk. Foram debatidos todos os ris-
cos que a cozinha de uma residência proporciona e a sua
prevenção, principalmente com as crianças e idosos. Se-
gundo pesquisa da Associação Paulista dos Queimados,
80% dos acidentes caseiros ocorrem na cozinha.

Marcos Antonio de A. Ribeiro


