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á 20 anos assisti a uma pa-
lestra de um dos profissio-
nais  mais respeitados da

área de recursos humanos,  Luís
Bezinelli, na AAPSA (Associação dos
Administradores de Pessoal). Nesse
evento, o palestrante previu as pro-
fissões do futuro. Entre essas, as
mais destacadas foram as relaciona-
das com a segurança e saúde no tra-
balho, pelo simples fato de que a
cada dia há uma busca maior por
qualidade de vida. Já entre as pro-
fissões com dia contado, estavam,
por exemplo, os administradores de
salário e o inspetor de qualidade.

Esse prognóstico vem se confir-
mando, porém, estamos vivendo um
momento conflitante nessa previsão
por três motivos principais. O pri-
meiro se deve ao comportamento dos
profissionais em não desenvolver a
auto-estima da área e em não inves-
tir na difusão da consciência social
sobre a importância da segurança e
saúde no trabalho. O segundo é o
encolhimento institucional, especial-
mente, nas esferas de governo. O ter-
ceiro é a posição da segurança e
saúde no trabalho, que não tem sido

PROFISSIONAIS DO FUTURO
topo das prioridades, na escala de
valores.

Aliado a isso, temos as evidências
e a conduta dos governos nas últimas
gestões de recursos reduzidos focados
para política arrecadatória. Isso tem
resultado num momento de apatias e
incertezas na área, sinalizadas con-
cretamente pelas propostas da nova
Política nacional de Segurança e
Saúde no Trabalho (PNSST). Há uma
desqualificação de um dos maiores
resultados dentro das relações de tra-
balho nos 30 últimos anos, que foi a
passagem de 17 trabalhadores aci-
dentados em cada grupo de 100 tra-
balhadores para 1,5 trabalhadores
nos dias atuais. Esse resultado só foi
atingido devido a ações isoladas do
atual modelo de SESMT, à prática de
bons empregadores, a entidades sin-
dicais socialmente responsáveis e ao
trabalho da equipe técnica do gover-
no ao longo desse período.

I sso  prec isa  ser  ampl iado ,
universalizando-se as ações preven-
cionistas e procurando corrigir o erro
que cometemos de não ocupar o es-
paço político. Dentro desse contexto,
é pertinente a ampliação da PNSST

a começar por seis pontos bases:
1) Criação da Agência Nacio-

nal de Segurança e Saúde no Tra-
balho.

2) Criação do Código Nacio-
nal de Segurança e Saúde no Tra-
balho.

3) Reestruturação e controle
social do modelo de fiscalização.

4) Recuperar o status da Fun-
dacentro minimamente igual ao dos
anos 70.

5) Recuperar o status de Secre-
taria de Segurança e Saúde no Tra-
balho.

6) Regulamentação de nosso
Conselho de Classe.

Mediante essas considerações e
a crítica responsável da constitui-
ção da nova política, fica o desafio
para os profissionais prevencionistas
como os principais interessados pela
área em interagir com o sistema téc-
nico e, politicamente, fazendo, dessa
forma, que seja  implantado um novo
modelo, que poderá ser melhor ou
pior, conforme o nosso comprometi-
mento e envolvimento social.

Armando Henrique
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limpeão. Esse foi
o nome da com-
petição que reu-

niu 2150 trabalhadores da
construção civil, que as-
sumiram a função de atle-
ta para participar de uma
olimpíada própria para a
categoria. Realizado pelo
Sindicato dos Trabalha-
dores da Construção Ci-
v i l  de  São  Paulo
(Sintracon-SP) e pela Se-
cretaria de Esporte da cidade de São
Paulo nos dias 22, 29 e 30 de outu-
bro, o evento contou com diversas mo-
dalidades esportivas: futebol, vôlei, bas-
quete, além de jogos de dama, dominó
e bilhar. Também foram criadas moda-
lidades a partir do
próprio trabalho da
construção civil
como arremesso de
tijolo, disputa para
ver quem construía a
parede mais rápido
ou quem colocava o
azulejo com maior
rapidez. “Foi algo
inédito na construção
civil. A idéia é que
em 2006 a competi-
ção comece em março e se estenda por
todo o estado de São Paulo”, revela o
presidente do Sintracon-SP, Antonio
de Sousa Ramalho.

O evento foi considerado pelo sin-
dicato uma oportunidade de lazer para

TRABALHADOR DA CONSTRUÇÃO

CIVIL TEM OLIMPÍADAS
o trabalhador que só
constrói, trazendo be-
nefícios para a saúde do
trabalhador. “Os aci-
dentes acontecem, mui-
tas vezes, por estresse e
pela repetição no traba-
lho. Quando você par-
ticipa de uma atividade
esportiva, você tem a
oportunidade de relaxar
e ganha mais entusias-
mo para exigir que a

SST se ja  cumpr ida” ,  acred i ta
Ramalho.

O presidente do Sintracon-SP tam-
bém destacou que os acidentes da
construção civil vêm diminuindo e
que isso é resultado de um trabalho

de conscientiza-
ção. “Nosso obje-
tivo é o acidente
zero. Trabalhamos
para conscientizar
o empresário para
que dê respaldo
aos técnicos de se-
gurança do traba-
lho e ao engenhei-
ro de segurança
para trabalharem a
SST de uma forma

que o trabalhador seja conscientiza-
do e não apenas punido”, explica
Ramalho. O intuito é que o trabalha-
dor da construção civil veja no técni-
co um amigo em quem pode confiar e
consultar quando tiver dúvida.

CONVÊNIO
 MÉDICO

O SINTESP fecha convênio
médico hospitalar coma a Metró-
pole Saúde que desenvolveu um
plano especial através da Couvert
Corretora de Seguros, para aten-
dimento aos associados e depen-
dentes, a um valor imbatível para
a faixa etária de 21 a 58 anos,
isento de carência.

Vejam alguns hospitais conve-
niados:

Hospital Presidente, Hospital
Nossa Senhora do Pari, Hospital
Santa Marcelina e muitos outros.

Informações:
Tel.: 11-3154-0800

Assinatura do Convênio: (da esq. p/
direita) De Paula - Sintesp; Marcelo
Silva - Metrópole; Luiz Franco - Me-
trópole; José Antonio - Sintesp; Ar-
mando Henrique - Sintesp; Edison
Valente - Couvert; Maria de Fátima -
Couvert e Assis - Couvert.
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cidade de Presidente Prudente
contou com o 9 º Seminário
Regional de Segurança e Saú-
de no Trabalho, que ocorreu no

dia 28 de outubro e foi realizado pela
subsede do SINTESP e pelo Senac da
região, reunindo 98 profissionais. “Foi
muito bom em virtude dos assuntos dis-
cutidos”, afirma o coordenador da sub-
sede, Nelson Flausino Dias.

Um dos temas apresentados foram os
novos desafios da Instrução Normativa
nº 118/2005 do INSS e o Perfil Profissi-
ográfico Previdenciário pelo advogado
Rosinaldo Aparecido Ramos. Já a fisio-
terapeuta do trabalho Ana Thaís Manini
de Souza falou sobre análise ergonômi-
ca e a aplicabilidade da NR – 17. Outro
tema abordado foi a avaliação dos ris-
cos de intoxicação ocupacional por agro-
tóxicos e a eficiência de medidas de pro-
teção pelo engenheiro agrônomo Joa-
quim Gonçalves Machado Neto.

PRUDENTE  DISCUTE

USO DE AGROTÓXICOS

subsede de Santos, do
SINTESP, realizou o En-
contro dos Técnicos de Se-
gurança do Trabalho da

Região Metropolitana da Baixada
Santista. O seminário, que aconte-
ceu no início de novembro, reuniu
cerca de 120 profissionais da SST.
“O evento de Santos foi ótimo. Con-
seguimos envolver muito os profis-
sionais da região”, comemora o pre-
sidente do SINTESP, Armando Hen-
rique.

Na ocasião, os técnicos de seguran-
ça do trabalho presentes puderam escla-
recer suas dúvidas sobre a profissão, o
papel do sindicato, a Política Nacional
de Segurança e Saúde no Trabalho e ter
uma idéia do andamento das comissões

EVENTO EM SANTOS REÚNE MAIS

DE 100 PROFISSIONAIS

tripartites. Houve duas palestras: uma
proferida pelo presidente do SINTESP
sobre a NR – 4 e a nova política de se-
gurança e saúde do trabalho e outra so-
bre ergonomia e estresse no trabalho,
dada pelo diretor do SINTESP e con-
sultor técnico, José Antonio da Silva.

Encont ro  Regiona l  dos
Técnicos de Segurança do
Trabalho de Santo André e

Região aconteceu no dia 04 de no-
vembro, organizado pelo SINTESP. O
evento foi realizado na Câmara Mu-
nicipal de Santo André e contou com
o apoio do vereador Juliano. “Tive-
mos uma boa receptividade e envol-
vimento dos técnicos. Além disso,
esse evento faz parte da reestrutura-
ção da subsede do ABC, que estamos

SUBSEDE ABC REALIZA ENCONTRO DE TÉCNICOS

arília foi palco de um evento voltado para os técnicos de
segurança no final de outubro, organizado pelo
SINTESP: o Encontro Regional dos Técnicos de Se-
gurança do Trabalho de Marília e região. Realizado

no auditório do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de
Alimentação de Marília, o evento reuniu técnicos de diversas
cidades da região com o objetivo de proporcionar atualização
profissional.

Para tanto, o vice-presidente do SINTESP, Valdete Lopes Fer-
reira , falou sobre a empregabilidade do técnico de segurança do
trabalho e a busca de soluções profissionais. Já o advogado e téc-
nico de segurança do trabalho, Odair Aquino Campos, deu uma
palestra sobre proteção jurídica em segurança do trabalho.

MARÍLIA REÚNE TÉCNICOS DE SEGURANÇA

realizando para um melhor atendimen-
to dos técnicos de segurança do traba-
lho da região”, revela o presidente do
SINTESP, Armando Henrique.

Os presentes puderam assistir a
duas palestras. Uma delas tratou da
NR – 4 e a nova política de seguran-
ça do trabalho, ministrada por Arman-
do Henrique. Já o diretor do SINTESP
e consultor técnico, José Antonio da
Silva, falou sobre ergonomia e o es-
tresse no trabalho.
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especialização como diferencial
competitivo foi a linha conduto-
ra da 1 ª Jornada de Educação
Continuada em Segurança e Saú-

de no Trabalho, que aconteceu em Gua-
rulhos, na Faculdade Torricelli, no dia 09/
11. O evento, realizado pelo SINTESP,
reuniu cerca de 80 técnicos de segurança
do trabalho da região. “A idéia é repetir
esse evento no final de janeiro”, revela o
vice-presidente do SINTESP, Valdete
Lopes Ferreira.

O evento contou com três palestras. O
técnico de segurança do trabalho, consul-
tor e fundador do grupo SESMT, Cosmo
Palasio falou sobre a educação continua-
da no contexto da especialização em se-
gurança e saúde no trabalho e o desen-
volvimento profissional. Já o técnico de
segurança do trabalho e advogado Jorge
Gimenez Berruezo falou sobre a titulari-
dade de especialista em segurança e saú-
de no trabalho como diferencial competi-
tivo. Outro tema apresentado na ocasião
foi a inserção do técnico de segurança do

FORMAÇÃO CONTÍNUA É DIFERENCIAL PARA TST
trabalho especializado no mercado de tra-
balho pelo engenheiro de segurança, Ar-
mando Augusto Campos. “Foram três au-
las com um foco muito bom, que busca-
ram mostrar a importância do profissio-
nal de SST sempre aprofundar seus co-
nhecimentos. Isso é diferencial na com-
petição do mercado e na execução do tra-
balho no dia-a-dia”, avalia Valdete.

NOVA POLÍTICA DE FORMAÇÃO
E QUALIFICAÇÃO

Dado o crescimento desordenado das
escolas de formação de técnicos de segu-
rança do trabalho, o SINTESP vem de-
fendendo uma nova política na área, ba-
seada na inibição dos cursos de formação
e a criação de mecanismos que garantam
a qualidade dos cursos existentes. Por
outro lado, o sindicato estimula as enti-
dades de ensino para reestruturação e cri-
ação de cursos de especialização.

Segundo o MEC, os cursos de especi-
alização do nível médio devem ter no mí-

nimo 240h de duração mais estágio. Al-
guns cursos de especialização são priori-
tários para o técnico de segurança do tra-
balho como a especialização em ativida-
de de eletricidade, na agro-indústria, na
construção civil, na metalurgia, na hospi-
talar, na química e petroquímica, no setor
portuário e de transporte.

O presidente do SINTESP, Armando
Henrique, alerta que o mercado de em-
prego dos técnicos de segurança do tra-
balho tem buscado profissionais com ex-
periência no ramo de atividade sem alter-
nativa de especialistas no seguimento.
“Não somos contra a política de forma-
ção continuada, mas não podemos com-
partilhar com a venda de falsas expectati-
vas como a criação de profissões confli-
tantes apenas para ‘vender’ o ‘produto’
formação, enquanto a demanda de mer-
cado aponta para uma melhor qualifica-
ção e aproveitamento das bases existen-
tes, ao menos que queiramos aumentar o
exército dos habilitados fora da área”,
conclui Armando.

Obs: O Sintesp estará buscando a interrupção temporária de novos cursos e estimulando
os curos de especialização com carga horária mínima de 240 horas conforme LDB,

junto as escolas, Conselhos de Educação, Secretarias de Educação e o MEC
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Bancada dos Trabalhadores do
GTT da NR-4, formada pelas
centrais sindicais CUT, Força

Sindical e CGT, realizou no dia 5 de ou-
tubro o seminário “SESMT: papel e de-
safios no contexto da Política Nacional
de Segurança e Saúde do Trabalhador
(PNSST)”. Organizado pelo INST, o even-
to ocorreu na Fundacentro, em São Pau-
lo, reunindo cerca de 80 dirigentes sindi-
cais de várias regiões do país e de dife-
rentes setores. O intuito era discutir a nova
NR-4 frente a PNSST e a Conferência Na-

CENTRAIS SINDICAIS DISCUTEM NR-4
cional de Saúde do Trabalhador.

“Essa discussão ocorreu para que a
nova NR-4 não nasça obsoleta”, diz o re-
presentante da CUT na Bancada dos Tra-
balhadores do GTT da NR-4, Plínio Pa-
vão. “Estamos comprometidos em ampli-
ar as discussões desta Norma através de
iniciativas como esta, dada a importância
da NR-4 na política das ações direciona-
das as causas e efeitos dos acidentes e do-
enças do trabalho, buscando a ampliação
e qualificação deste serviço, dentro da
perspectiva de universalização deste di-
reito do trabalhador e da necessidade de
um trabalho com qualidade de vida”, com-
pleta o representante da Força Sindical na
Bancada dos Trabalhadores e presidente
do SINTESP, Armando Henrique.

Os debates reuniram profissionais do
SESMT, representantes do governo e sin-
dicalistas. As discussões apontaram ques-
tões que precisam ser consideradas na
construção da nova NR-4 como a interse-
torialidade que inclui o Ministério da Saú-
de e a Previdência em muitos pontos; a

universalidade; a necessidade de um de-
talhamento melhor das responsabilidades
do SESMT e das empresas; a inter-rela-
ção do SESMT com a Cipa; e a impor-
tância do controle social e a necessidade
de ética profissional.

As sugestões recolhidas no seminário
foram apresentadas para o GTT da NR-4
na capital paulista no dia 18/10. A banca-
da patronal ficou de analisar as propostas
em 60 dias, e o governo se comprometeu
a fazer novas considerações. No início de
2006, será feito um comparativo entre as
propostas e se buscará um consenso.

Joel, Plínio e Armando

ando continuidade a mobilização para a criação do
Conselho de Classe dos técnicos de segurança do tra-
balho, o presidente do SINTESP, Armando Henrique,
e o deputado federal, Luiz Antonio Medeiros estive-

ram novamente em Brasília em audiência no Ministério da
Casa Civil, no dia 9 de novembro. Eles foram recebidos pelo
assessor da ministra Dilma Rousseff, Sérgio Rabello Tamm
Renault. O intuito do encontro foi agilizar o encaminhamento
do projeto de cri-
ação do Conse-
lho, que se en-
contra em análi-
se na Casa Civil.

Após a libe-
ração deste pro-
jeto na Casa Ci-
vil, a próxima
etapa será o en-
caminhamento para as Comissões da Câmara dos Deputados.
“Não existe nenhuma sinalização contrária ao projeto na Casa
Civil, basta apenas uma maior mobilização social junto aos
principais responsáveis”, garante Armando Henrique. Para que
essa mobilização seja estimulada, você técnico também faz
parte desta luta, mande e-mail para: sintesp@sintesp.org.br e
exija a APROVAÇÃO DE NOSSO CONSELHO. “Isso pos-
sibilitará que os técnicos de segurança do trabalho interajam
com a busca de nosso objetivo, que é a aprovação. Nenhum
projeto, por melhor que sejam seus objetivos, não desperta
interesse legislativo se não houver mobilização social, pois
qualquer lei precisa ser sustentada pelo interesse social”, afir-
ma o presidente do SINTESP.

LUTA POR CONSELHO CONTINUA

São Paulo foi palco do 1 ° Workshop Bracol de Segurança,
Saúde e Medicina no Trabalho no início de novembro.  “O intuito
é agregar informações técnicas para a SST juntamente com novi-
dades sobre normatizações”, afirma o supervisor de vendas da
Bracol, Renato de Castro. O evento, que reuniu mais de 180 pro-
fissionais, contou com o apoio do SINTESP e acontecerá anual-
mente. “Os profissionais de SST têm que andar de mãos dadas
com outros setores da segurança, como os fabricantes de EPI”,
afirma o presidente do SINTESP, Armando Henrique.

Um dos temas discutidos na ocasião foi a responsabilidade
pela reparação do dano e as implicações criminais decorrentes
dos acidentes do trabalho, apresentado pelo advogado Luis Au-
gusto de Bruin. Um dos pontos destacados durante a palestra foi
de que o julgamento dos acidentes do trabalho são realizados na
justiça trabalhista e não na justiça civil. Já a apuração da lesão é
de aspecto criminal, e a lesão corporal é um crime previsto no
código penal.

A NR-10 também foi apresentada no evento pelo engenheiro
de segurança do trabalho Julio Antonio Perez. “Um dos motivos
que levou o MTE a atualizar a NR-10 foi o alto índice de aciden-
tes no setor elétrico no país”, explica o engenheiro. Só em 2003,
foram notificados 2.035 acidentes de trabalho no setor e 14 mor-
tes. O palestrante ainda apontou as principais mudanças trazidas
pela NR -10, como englobar na legislação trabalhos realizados
próximos das instalações elétricas e estabelecer diretrizes bási-
cas para implementação de medidas de controle e sistemas pre-
ventivos.

Já o técnico de segurança do trabalho e diretor do SINTESP,
José Antonio, procurou fazer de sua palestra um momento de re-
flexão através do tema exercício da liderança e qualidade de vida,
que recebe influência tanto do trabalho como do pessoal.

PARCERIA ENTRE SINTESP E BRACOL

GERA EVENTO DE SST
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o dia 27/11/1985, foi criada a especialização da profissão do téc-
nico de segurança do trabalho através da Portaria n° 7410. Des-
de então, essa data foi escolhida para comemorar o dia desse

profissional. “O técnico de segurança do trabalho tem um papel decisivo
para desenvolver qualquer modelo de segurança no trabalho”, afirma o
presidente do SINTESP, Armando Henrique. Buscando reconhecer essa
importância, o SINTESP realiza no dia 28/11, na Fundacentro, seu tradi-
cional café da manhã. Será um dia de comemoração e reflexão sobre a
SST e o futuro do profissional. “O técnico de segurança é um dos pou-
cos profissionais que tem futuro garantido. Não é possível ter qualidade
de vida no trabalho sem segurança e saúde, e o gestor natural desse
processo é o técnico, que deve trabalhar visando a qualidade do servi-
ço prestado”, acredita Armando.

Com a profissão reconhecida há 20 anos, o técnico de segurança
do trabalho precisa hoje buscar um equilíbrio entre os desejos de traba-
lhadores e empregadores. Para o presidente do SINTESP, o empresário
costuma centralizar suas ações em SST através de cobranças para os
trabalhadores, os quais, por sua vez, juntamente com suas representa-
ções sindicais, buscam suprimir outras carências que vão além da SST.
“Nesse conflito, no qual a empresa cobra deveres, e os trabalhadores
querem fazer valer seus direitos, a prática das ações prevencionistas
ficam sem rumo. É aí que entra o papel do técnico de segurança, que
deve atuar de forma imparcial, colocando em prática seus conhecimen-
tos técnicos para produzir resultados em benefício tanto dos trabalha-
dores como do empregador”, explica Armando Henrique.

Hoje existem cerca de 200 mil técnicos de segurança do trabalho no
Brasil. “Eles têm dado uma importante contribuição nessas últimas dé-
cadas e poderão contribuir muito mais se o seu papel for melhor enten-
dido”, acredita Armando. Uma das contribuições que ele aponta é o fato
de que nos locais onde há um técnico de segurança, existe uma CIPA
organizada e, conseqüentemente, ações preventivas. “Apesar de ter-
mos tidos resultados significativos do atual modelo de SESMT, temos a
convicção absoluta de que essa é uma área com muito espaço a ser
conquistado, e essa é nossa meta”, ressalta o presidente do SINTESP.

Um dos pontos para a ampliação desse espaço é que a maioria das
empresas não precisa ter um SESMT nem um técnico contratado. Nes-
se cenário, estão sendo discutidas a reformulação da NR-4 e uma nova
Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho (PNSST). “Esta-
mos vivendo um momento significativo, próximo de termos um novo
modelo de saúde e segurança do trabalhador com uma maior integra-
ção entre as esferas do governo. O técnico precisa estar atento a essas
mudanças”, conclui Armando Henrique.

SINTESP HOMENAGEIA
TÉCNICO DE SEGURANÇA

ntre os dias 24 e 27 de novembro, aconteceu em Brasí-
lia, a III Conferência Nacional de Saúde do Trabalha-
dor, como parte integrante da Conferência Nacional de

Saúde. O evento girou em torno de três eixos temáticos: como
garantir a integralidade e a transversalidade das ações do estado
em saúde do trabalhador; como incorporar a saúde dos traba-
lhadores nas políticas de desenvolvimento sustentável no país;
como efetivar e ampliar o controle social em saúde dos traba-
lhadores. “Nas últimas conferências ocorridas, a saúde do tra-
balhador nem sempre foi tratada de forma prioritária em razão
dos interesses conflitantes sobre o tema entre as esferas de go-
verno, o setor público e o setor privado”, avalia o presidente do
SINTESP, Armando Henrique.

O destaque dessa terceira Conferência é que houve a sinali-
zação de um trabalho integrado entre os Ministérios da Saúde,
do Trabalho e da Previdência. No entanto, alerta o presidente
do SINTESP, que ao mesmo tempo em que há ações isoladas
sobre essas esferas de governo, correm rumores de que o Minis-
tério da Saúde, representado predominantemente pelos servido-
res públicos, sinaliza a migração dos assuntos de segurança do
trabalho, que historicamente sempre foi do ministério do Traba-
lho. “Isso demanda uma melhor discussão sobre o tem, pois é
prematura uma deliberação do assunto na Conferência”, acredi-
ta Armando Henrique.

CONFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABA-
LHADOR ACONTECE EM NOVEMBRO
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