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SINTESP PEDE AUMENTO DE 10%

O SINTESP iniciou em fevereiro o processo de negociação para a
Convenção Coletiva dos Técnicos de Segurança do Trabalho em 2006.
O índice de aumento real pedido é de 10%, além de outras cláusulas
sociais. Por enquanto, já foi conseguido um número recorde de sindica-
tos participantes na negociação: 264. “Cabe a categoria estar bem sin-
tonizada com o processo negocial para que possamos manter nossas
conquistas e avançar nos benefícios”, afirma o advogado do SINTESP,
Dr. Sérgio Luiz Barbosa Borges.

O sindicato considera que,  apesar do momento econômico adverso,
é fundamental que o profissional técnico de segurança do trabalho seja
cada vez mais valorizado. “Mas não será um processo negocial fácil”,
alerta Armando. “Considerando que nossa data-base é 1º de Maio, é
preciso seguir todo um ritual necessário para a instalação da Convenção
Coletiva. Através de uma assembléia permanente”.
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A Segurança e Saúde no Trabalho faz interface
com múltiplas outras áreas, que têm  maior impor-
tância social e notoriedade. Isso forma um forte
atrativo do redirecionamento da pouca estrutura
existente da prevenção para atender outros setores
com maior apelo social. Podemos citar inúmeros
exemplos que justifique esse entendimento. Um exem-
plo de ação focada é o resultado do registro de duas
mortes em  2005 vítimas do mosquito que transmite
a dengue. O investimento (justificado) contra a den-
gue foi neste ano maior do que a somatória dos
últimos 10 anos de investimento em SST. Nesses 10
anos, morreram mais de 30 mil pessoas vítimas de
acidentes de trabalho, mais de 150 mil ficaram
mutiladas e 3 milhões e meio de trabalhadores so-
freram acidentes graves no trabalho o que justifica
falta de ações.

Isso comprova o desvio de foco da área e que
devemos resgatar o status da promoção da preven-
ção de acidentes de trabalho e da Secretaria de Se-
gurança do Trabalho do MTE transformada em De-
partamento no governo passado, com aplicação do
reduzido quadro de auditores fiscais especializa-
dos em Segurança e Saúde no Trabalho não priori-
zando a área para a qual foram concursados e con-
tratados, compatibilizando os recursos  com im-
portância de demanda. A reestruturação da Funda-
centro, por sua vez, deve privilegiar critérios técni-
cos na sua direção, recompondo as perdas de qua-
dros operacional que vem sofrendo redução gra-
dual nos últimos 12 anos.

 Esse desabafo não é protesto contra a estrutu-
ra do estado nem se busca correr atrás de culpa-
dos, mas se chama atenção do seguimento envolvi-
do com a saúde e segurança dos trabalhadores,
que vem se omitindo em relação ao seu papel de
defesa e manutenção do foco para as questões da
prevenção ou gastando munição em alvos diferen-
tes. O que temos presenciado nos últimos 33 anos é
a existência crescente de entidades e agrupamentos
voltados para a área de Segurança e Saúde do Tra-
balho. Mas esse aumento parece formar uma “Tor-
re de Babel”, na qual cada entidade parece se pre-
ocupar com o seu mundo, permitindo que seus inte-
resses corporativos, políticos e de apropriação do
espaço e de recursos se apoderem do seguimento.

O PROBLEMA N° 1 DA SST
É O DESVIO DE FOCO

Nesse sentido, não temos nenhuma dúvida de que
a SST é de responsabilidade de três esferas: governo,
trabalhadores e empregadores. Essas três esferas têm
sido convenientes com esse estado em que se encontra
a área. Apesar disso, temos que reconhecer que houve
um crescimento expressivo da SST no mundo do tra-
balho ao longo desses anos, com a redução do número
de acidentes de 16,5% para 1,5%. Mesmo assim esse
resultado ainda não pode ser comemorado por ainda
sermos um dos piores países do mundo em SST.

Por outro lado, devemos aproveitar o fato de que
somos uma das  áreas de relações de trabalho que
conta com a simpatia de todos os seguimentos. A evo-
lução só depende do redesenho do modelo de atuação,
que  deve organizar de forma responsável, desenvol-
vendo um senso autocrítico maior, valorizando o tra-
balhador, que é o principal interessado na área e a
razão de nossa existência.

Não podemos continuar saindo do foco de nossa
área e deixando o principal, que é a Segurança e Saúde
do Trabalhador. Tudo isso passa pela necessidade de
cada categoria envolvida com a SST cuidar do exercí-
cio de sua profissão, antes de intervir nas casas dos
outros, devemos arrumar melhor a nossa casa, espe-
cialmente, zelando para o cumprimento da ética, ca-
bendo ao estado ser regulador e árbitro dessas ques-
tões, e as empresas tratar esta área como parte dos
seus negócios. Assim fica a indagação: Devemos focar
o cumprimento das normas e leis existentes ou priori-
zar a construção de novas normas? As intervenções
nos ambientes de trabalho devem priorizar a qualifi-
cação dos trabalhadores ou a geração de papéis buro-
cráticos? Não devemos estimular o descumprimento
de dispositivos legais, porém existe um universo de
procedimentos a serem cumpridos infinitamente maior
do que a capacidade de atendimento imediato nos  am-
bientes de trabalho, daí nos predispomos a fingir que
devemos fazer tudo e acabamos fazendo muito pouco.
Agimos sem prioridades definidas, focadas e com ações
integradas, causando como conseqüência a desmoti-
vação e desvio dos aportes ou recursos para outras
áreas como maior notoriedade? Fazer bem feito foca-
do na prioridade ou fazer de qualquer jeito as deman-
das que nos são impostas? -Devemos privilegiar a
prevenção de acidentes ou dedicarmos com maior ên-
fase no assistencialismo?

Fundacentro está passando por

um processo de reestruturação

administrativa a partir de um trabalho

de uma empresa de consultoria. Por se

tratar de uma entidade de grande inte-

resse para a segurança e saúde no tra-

balho, o SINTESP está interagindo com

o Conselho Curador da Fundacentro no

sentido de contribuir para que a entida-

de cumpra com seu objetivo original,

que é o desenvolvimento e difusão de

conhecimentos técnicos em segurança

e saúde no trabalho.

Nesse sentido, o SINTESP através

da Força Sindical e da Central CGT, apre-

sentou propostas de mudanças estatu-

tária. Uma das sugestões é para que a

escolha da presidência seja feita com

base na lista tríplice, que consiste na

apresentação de três nomes pelo Con-

selho Curador ao ministro do trabalho,

que escolhe um dos três indicados para

assumir a presidência da entidade. “A

lista tríplice contempla aspectos técni-

cos como ocorre nas universidades pú-

b l icas” ,  exp l ica  o  p res iden te  do

SINTESP, Armando Henrique.

SINTESP propõe
mudanças para

Fundacentro
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Convenção  Anual  do  S in tesp
aconteceu no dia 03/02 no Hotel

Bourbon, no centro de São Paulo, reu-
nindo aproximadamente 30 diretores es-
taduais e coordenadores das sub-sedes.
Ocorreram vários trabalhos em grupos
durante o dia, de forma bastante dinâmi-
ca. Foram discutidos temas como o pa-
pel da entidade sindical, a organização
administrativa do sindicato, a relação
entre dirigentes e associados, além de
reflexões sobre a função e atuação do
dirigente e sobre a responsabilidade e
comprometimento com a ação sindical.
Ainda foi realizado o planejamento das
atividades em 2006.

METAS PARA 2006

1 – Crescimento global do Sindicato
em 20% do quadro associativos, empre-
sas contribuintes e das ações e resulta-
dos das atribuições do SINTESP; 2 –
Manter empenho para não geração de
passivos Jurídicos, Trabalhista e Finan-
ceiro; 3 – Regulamentação do Conselho
de Classe dos Técnicos de Segurança do
Trabalho; 4 – Intensificação das ações
presenciais nas bases; 5 – Otimização
das Relações Institucionais; 6 – Gera-
ção de empregos para técnicos de segu-
rança com adequação das normas e inser-
ção da segurança e saúde no trabalho no
serviço público; 7 – Cumprimento da atual
NR – 4 e a disciplina do papel do técnico de
segurança nas prestações de serviço; 8 –
Ampliação do número de participação dos
técnicos de segurança nos Grupos Triparti-

CONVENÇÃO ANUAL DEFINE METAS

CONVENÇÃO ANUAL
 03/02/06 – SÃO PAULO

Foi um encontro de grande importância para avaliação
da Conjuntura atual do SINTESP para pensarmos  e defi-
nirmos  ações para o futuro da nossa categoria.

Uma oportunidade única para compreendermos o quan-
to caminhamos e o quanto ainda temos a caminhar.

Parabéns a Direção do SINTESP por este evento.

São José do Rio Preto, 24 de Março de 2006.

 PEDRO ROBERTO GOMES
(Diretor licenciado do Sintesp e atual vereador

na cidade de São José do Rio Preto)

Trabalhos em grupos

Diretores atentos à explanação

tes de discussões das normas de seguran-
ça do trabalho; 9 – Intensificar a participa-
ção das Sub-sedes nos processos decisóri-
os; 10 – Fazer a revisão estatuária; 11 –
Buscar disciplina, qualidade e adequação
dos cursos de formação e especialização
para técnicos de segurança do trabalho no
estado de São Paulo.

ATUALIZAÇÃO DA NR-4

POSSIBILITARÁ AMPLIA-

ÇÃO DE COBERTURA

O SINTESP, representando a categoria
dos Técnicos de Segurança do Trabalho do
estado de São Paulo, defende a revisão da
NR-4 como base em quatro princípios fun-
damentais: a ampliação da cobertura da nor-
ma; a melhora da qualidade dos serviços es-
pecializados em segurança e saúde no traba-
lho; a criação de mecanismos de controle
social; e a regulação da prestação de serviço
de segurança e saúde no trabalho da peque-
na e média empresa.  “Temos ouvido muito a
pergunta se devemos ou não defender a atu-
alização da NR-4. A resposta é simples e ob-
jetiva. A NR-4 foi publicada para atender uma
situação emergencial há 33 anos. Isso fez com
que fosse prevista uma cobertura muito pe-
quena, abrangendo para sua aplicação me-
nos por 1% das empresas e apenas 25% dos
trabalhadores celetistas. Excluí-se ainda o
funcionalismo público e os trabalhadores in-
formais. Por isso, defendemos a atualização
da NR-4”, explica o presidente do SINTESP,
Armando Henrique.

O Grupo de Trabalho Tripartite da NR-4
conta inclusive com a participação de pro-
fissionais especializados de segurança e saú-
de no trabalho, inclusive técnicos de segu-
rança do trabalho através da representativi-
dade das Centrais Sindicais. A forma como
os grupos tripartites são construídos excluí
a participação de federação e confederação,
mas permite a representatividade de traba-
lhadores e profissionais da área.  “Não é jus-
to sermos rotulados de traidores da área de
segurança e saúde no trabalho porque con-
quistamos espaço de representatividade nas
Centrais Sindicais. Pelo contrário, estamos
lutando em prol da segurança e saúde dos
trabalhadores”, garante Armando Henrique.

As discussões da NR-4 têm se arrastado
por quatro anos. No entanto, isso se deve a
complexidade do tema. “Esse tempo é pro-
porcional ao grau de dificuldade e de res-
ponsabilidade que temos para construirmos
um novo modelo que seja o melhor e possa
ser aplicado em nossa realidade”, completa.

O SINTESP ainda considera como irres-
ponsáveis as críticas de alguns setores que
rotulam o Grupo de Trabalho Tripartite da
NR-4 de tendencioso em defesa de grupos
econômicos ou corporativistas. “Afirmar isso
é desqualificar a estrutura do Ministério do
Trabalho, as representações patronais, as 4
Centrais Sindicais do país – CUT, Força Sin-
dical, CGT e SDS, os técnicos de segurança
do trabalho, os engenheiros de segurança,
os médicos do trabalho e demais prepostos
que compõem o GTT”, conclui Armando.
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Assembléia da Fenatest no
Auditório da CNTC

SANTOS
No mês de março, a Sub Sede de Santos e Região

mudou-se para a Rua São Paulo, nº 24 em Santos, próxi-
mo ao Sindicato dos Químicos.

Telefone da Sub Sede 13-3226-3200 R. 3230.
Coordenador Paulo Sérgio, (13) 7806-2096.

ABC
O novo telefone para contato com a Sub Sede do ABCD

é (11) 4438-3512.

CURSOS PARA 2006
TEMA DATAS HORARIOS
Primeiros Socorros para TST 08/05 A 12/05/06 19/22:00HS
Perfil Profissiográfico Previdenciário 15/05 A 18/05/06 19/22:00HS
Introdução a Gestão Ambiental e 22/05 A 25/05/06 19/22:00HS
Desenv. Sustentavel
Elaboração de Analise Ergonômica 29/05 á 01/06/06 19/22:00HS

EVENTOS 2006
O SINTESP E SENAC, FIRMARAM PARCERIA PARA REALIZAÇÃO DE
10(DEZ) CICLOS DE PALESTRAS TECNICAS E SEGURANÇA E SAÚDE NO
TRABALHO, EM TODAS AS MACRO REGIÕES DO ESTADO DE SÃO PAULO
, VEJA ABAIXO OS LOCAIS E DATA, PODENDO SOFRER ALTERAÇÕES
DATA LOCAL
07/04 SENAC – BAURU
05/05 SENAC – CAMPINAS
26/05 SENAC -  RIBEIRÃO PRETO
09/06 SENAC – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
18/08 SENAC – OSASCO
15/09 SENAC - SANTOS
06/10 SENAC -  GUARULHOS
10/11 SENAC – PRESIDENTE PRUDENTE
24/11 SENAC – SANTO ANDRÉ

ASSEMBLÉIA DA FENATEST
Nos dias 26 e 27

de janeiro do corren-
te ano, aconteceu em
Brasília-DF a As-
sembléia Geral Ordi-
nária Nacional da
Federação Nacional
dos Técnicos de Se-
gurança do Trabalho
– FENATEST, nas
dependências da
Confederação Naci-
onal dos Trabalha-
dores no Comércio.
Estiveram presentes
aproximadamente
dezessete Estados, e o SINTESP participou com o Presidente Arman-
do Henrique, e os Diretores Heitor Domingues de Oliveira e Wagner
Francisco de Paula.

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
O SINTESP comemorou o dia da Mulher, em 8 de março, com uma

palestra da socióloga Cida Medrado seguido de um coquetel. Na oca-
sião, o presidente do sindicato, Armando Henrique revelou a meta de
se ter uma diretoria com 20% de mulheres. Hoje, de 81 diretores, ape-
nas 5 são mulheres. “Temos notado que as mulheres que optam pela
nossa profissão se dão bem”, afirma Armando.

CURSO NA ITÁLIA
A nossa Diretora  Lívia Ghirello, Técnica de Segurança do Traba-

lho, foi indicada para representar o SINTESP e a Força Sindical no
curso “Formación Sindical en seguridad y salud (SST) en el trabajo
con un énfasis sobre el SIDA”,  promovido pela Organização Interna-
cional do Trabalho OIT e será conduzido em colaboração com a Ofici-
na de Actividades para los Trabajadores (ACTRAV) da OIT. O curso
esta  sendo realizado entre 13/3 a 7/04 de 2006, no Centro Internacional
de Formação da OIT situado em Turín, Itália. 

Sucesso Companheira Livia.
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SST NO
MOVIMENTO SINDICAL

A Força Sindical conta com uma Secreta-
ria de Segurança e Saúde do Trabalho, coor-
denada por Arnaldo Gonçalves. Dentro da
Secretaria, existe a Coordenadoria Nacional
de Segurança e Saúde no Trabalho, que pos-
sui vários programas na área. Um deles é o
Programa Acidente Zero Nossa Meta.

Os Sindicatos filiados também são estimu-
lados a criarem uma estrutura própria de SST.
Já contam com essa estrutura: SINDICATO
DOS VIGILANTES, SINDICATO DOS META-
LÚRGICOS DE SÃO PAULO, SINDICATO
DOS HOTELEIROS, SINDICATO DOS BRIN-
QUEDOS, SINDICATO DOS METALÚRGI-
COS DE OSASCO, SINDICATO DOS TELE-
FÔNICOS DO EST. SP, SINDICATO DOS
RODOVIÁRIOS DE CAMPINAS, SINDICA-
TO DOS GRÁFICOS DE SÃO PAULO, SIN-
DICATO DOS PADEIROS DE SÃO PAULO,
SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS DE SÃO
PAULO, SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚ-
DE DE SÃO PAULO, SINDICATO DOS ME-
TALÚRGICOS DE GUARULHOS, SINDICA-
TO DAS COSTUREIRAS DE SÃO PAULO,
SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE
SANTO ANDRÉ, FEDERAÇÃO DOS QUÍMI-
COS DO ESTADO DE SÃO PAULO, SINDI-
CATO DOS QUÍMICOS DE SANTOS,
SINTRACON SÃO PAULO, SINDICATO DOS
TÊXTEIS DE SÃO PAULO, FEDERAÇÃO DA
ALIMENTAÇÃO DO EST DE SÃO PAULO E
SINDICATO DOS BORRACHEIROS.

As estaduais da Força Sindical também
estão sendo estimuladas a criarem secretarias
estaduais de segurança e saúde no trabalho.
São Paulo já conta com sua secretaria estadu-
al, que tem como meta estabelecer o diagnós-
tico das questões mais relevantes em relação
aos acidentes e doenças decorrentes São Pau-
lo, com a conseqüente geração de empregos
para os Técnicos de Segurança do Trabalho,
por ser o profissional mais qualificado para
prestar suporte a essas secretarias.

Com a atual LDB (Lei de Diretrizes e Ba-
ses) do Ministério da Educação, ocorreram
profundas mudanças nos critérios para auto-
rização dos cursos técnicos pós nível médio,
afetando a área dos técnicos de segurança do
trabalho. Com a antiga LDB, a liberação dos
cursos para formação dos técnicos de segu-
rança contava com a participação do MEC e
da Fundacentro. Exigia-se 1312h de curso e
estágio supervisionado de 6 meses.

Esses parâmetros mudaram com a nova
LDB, pois os cursos para técnicos de segu-
rança do trabalho foram enquadrados na área
de saúde. A duração mínima do curso passou
a ser de 1200h com estágio supervisionado
ou projeto de competência. Já a liberação dos
cursos passou a ser de competência das Se-
cretarias de Educação dos estados.

“Essas mudanças proporcionaram um des-
controle do MEC, pois as Secretarias de Edu-
cação estaduais não contam com nenhuma
experiência nessa área, resultando no cresci-
mento de mais de 1000% das escolas autori-
zadas no estado de São Paulo”, explica o pre-
sidente do SINTESP, Armando Henrique. As-
sim, há um excesso de oferta de profissionais
técnicos de segurança no mercado de traba-
lho. Por outro lado, a qualidade dos cursos,
muitas vezes, é comprometedora. “Essa con-

FORMAÇÃO X ESPECIALIZAÇÃO: QUAL A PRIORIDADE
PARA OS TÉCNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO?

juntura contribuiu para o crescimento do de-
semprego na área que atinge cerca de 25 % da
categoria, o que também é motivado por um
mercado estagnado”, completa.

Diante desse cenário, O SINTESP tem de-
fendido que a estrutura das escolas de forma-
ção seja redirecionada para os cursos de es-
pecialização por seguimentos de atividades.
“Apesar de termos um grande índice de de-
sempregados, o mercado de trabalho está com
dificuldade de encontrar profissionais espe-
cializados em determinadas áreas como segu-
rança em eletricidade, construção civil, quími-
ca, petroquímica, agroindústria, entre outros”,
explica Armando.

Também se deve fazer um alerta para a si-
tuação de algumas entidades de ensino, que
vem lançando cursos à distância ou semi-
presencial. Isso não é permitido pela LDB pelo
fato da formação do técnico de segurança estar
enquadrado na área de saúde. “O SINTESP
tem feito intervenções nessas iniciativas, po-
rém é fundamental que a categoria denuncie e
se manifeste para que a área de SST não seja
precarizada”. “Não somos contra a tecnolo-
gia de ensino à distância, desde que tenha-
mos mecanismos de avaliação de resultado e
controle social da qualidade”, afirma o presi-
dente do SINTESP.

28 DE ABRIL – DIA MUNDIAL DAS VITIMAS DE
ACIDENTES E DOENÇAS NO TRABALHO

No dia 28 de abril, vários segmentos estarão lembrando o Dia Mundial
das Vítimas de Acidentes no Trabalho. A Força Sindical e vários Sindicatos
realizarão neste dia um evento, que terá inicio às 9:00 horas na Sede da
Força, sendo realizado oficinas de trabalho, seguido de uma passeata que
irá até a Praça da Sé. Contamos com a participação dos prevencionistas.
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ngajado na luta pela criação do Con-
selho dos Técnicos de Segurança do
Trabalho, o deputado federal Luiz

Antonio de Medeiros tem uma história de li-
gação com a segurança do trabalho. Ex-
metalúrgico e ex-sindicalista, Medeiros já foi
presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de
São Paulo, que sob seu comando foi o primei-
ro sindicato a conseguir estabilidade de em-
prego para acidentados. “Se a pessoa perdes-
se parte de sua capacidade de trabalho, não
podia mais ser mandada embora. Se não pu-
desse exercer a mesma função, ia para outra
função”, explica o hoje deputado. Na sua ges-
tão no sindicato também atuou na qualifica-
ção dos cipeiros e foi um dos fundadores da
Força Sindical. Nessa entrevista, ele fala um
pouco sobre o seu envolvimento com a segu-
rança do trabalho, da importância da criação
do Conselho e dos passos dados para sua
criação.

Como se deu o seu envolvimento com a
categoria dos Técnicos de Segurança do
Trabalho?

O envolvimento foi de maneira natural
porque em nossos acordos coletivos nós sem-
pre trabalhamos com cláusulas que prevenis-
sem acidentes de trabalho. Por exemplo, as
prensas tinham que ter dispositivo de segu-

LUTANDO PELO CONSELHO
DEPUTADO MEDEIROS FALA SOBRE O TÉCNICO DE SEGURANÇA E O CONSELHO DA CATEGORIA.

rança. Defende-
mos a garantia de
emprego. Norma-
tizamos as elei-
ções das Cipas e
fomos pioneiros
na sua qualifica-
ção. Fizemos mui-
tas reuniões e se-
minários sobre se-
gurança no traba-
lho. O nosso en-
trosamento com
os técnicos, prin-
cipalmente, com o
sindicato, é muito
antigo. Os própri-

os técnicos que trabalhavam no Sindicato dos
Metalúrgicos atuavam no SINTESP, como o
Adonai, por exemplo.

Qual a importância desse profissional na
preservação da saúde e da segurança dos
trabalhadores?

Os técnicos de segurança do trabalho são
fundamentais para preservar a segurança dos
trabalhadores. O Brasil já foi campeão de aci-
dente de trabalho e só conseguiu diminuir os
acidentes na medida que surgiram leis que
davam poderes para os técnicos de seguran-
ça do trabalho atuarem preventivamente. Nós
não podemos economizar esforço para dar
para essa categoria soberania e independên-
cia para que eles tenham compromisso só com
a vida dos trabalhadores, podendo corrigir as
empresas sem a ameaça de perda de emprego.
Não existe segurança do trabalho sem os téc-
nicos. Até mesmo as Cipas só funcionam se
tiver um técnico que possa realizar treinamen-
tos e auxiliar os cipeiros, pois conhecem toda
a legislação em segurança do trabalho. É uma
profissão estratégica para que se evite aci-
dentes.

Como o senhor vê a importância do Con-

selho de Classe para os Técnicos de Segu-
rança do Trabalho?

O Conselho é fundamental porque o téc-
nico não pode depender da boa vontade do
Ministério do Trabalho. Todas as profissões
onde há risco de vida precisam ter seu Conse-
lho, que normatiza a profissão e fiscaliza. O
Conselho é fundamental para a autonomia dos
técnicos e para a vida e segurança das pesso-
as. É como o Conselho de Medicina, inclusi-
ve, podendo punir os maus profissionais. Só
o Conselho tem autoridade para isso.

Em que estágio se encontra o projeto de
criação do Conselho? Quais as dificulda-
des e possibilidades de aprovação?

Essa é uma luta na qual a gente está cami-
nhando. Esse Conselho até hoje não saiu, mas
brigamos na Câmara e no Ministério do Tra-
balho. Agora mesmo temos uma carta do mi-
nistro do trabalho se posicionando. Mas, in-
felizmente, eu critico tanto o governo passa-

do quanto esse, apesar de ser da base do go-
verno, pelo fato deles não se preocuparem
tanto com o trabalho, com a vida dentro das
fábricas como deveriam se preocupar. Eu la-
mento isso. Nosso presidente é uma aciden-
tado do trabalho, mas seus auxiliares não se
preocupam como deveriam se preocupar. É por

Comissão de Trabalho

Dep. Medeiros, Ex-ministro Berzoini, Sávio
- Sintest MG, Armando e De Paula.

Ministro Marinho, Dep. Medeiros
e Armando
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isso que o Conselho ainda não saiu, mas es-
pero que o presidente mande logo essa men-
sagem de criação do Conselho, que só de-
pende do presidente da Repú-
blica. Já foi elaborado o decre-
to de criação do Conselho, mas
até agora não mandaram. Isso
depende muito da ministra da
Casa Civil, Dilma Roussef. Está
na mão dela, que deve levar
para o presidente assinar. Eu e
o presidente do SINTESP, o Ar-
mando, fomos várias vezes no
Ministério do Trabalho e resol-
vemos a questão nesse Minis-
tério. Falamos com vários au-
xiliares do presidente da Repú-
blica e estamos esperando uma
oportunidade de falar com o
presidente Lula sobre isso. Os
técnicos deveriam encher a
mesa do Lula de telegramas, de
e-mails. Essa pressão é impor-
tante, pedindo que ele mande o decreto de
criação do Conselho. É uma necessidade pre-
vista por lei. Eu apelo para que se pressione o
Lula para que ele mande até o fim do ano essa
mensagem ao Congresso.

Qual o envolvimento do Congresso com
as questões de segurança e saúde no traba-
lho?

O Congresso tem toda vontade e se de-
pendesse do Congresso o Conselho teria sido

criado há muito tempo. Só que a criação do
Conselho como uma autarquia não depende
do Congresso e sim do poder presidência da
República. A Comissão de Trabalho que eu
presidi durante um ano esteve totalmente aber-
ta à criação do Conselho e estamos esperan-
do a mensagem da presidência. A vida não
pode esperar, nós temos pressa para que saia
esse Conselho.

Como o senhor vê o empenho do gover-
no e dos empresários nas questões de quali-
dade de vida no trabalho?

Todo mundo tem que se conscientizar que
precisamos fazer um esforço pela vida. As
pessoas trabalham e tem que voltar na sua
integridade para casa. Há muitas doenças
profissionais, além dos acidentes. É uma

questão de conscientiza-
ção. O empresário vai ga-
nhar muito mais se der se-
gurança para seus traba-
lhadores. Isso tem evoluí-
do no país. A luta do Sindi-
cato dos Técnicos não tem
sido em vão. Hoje os sindi-
catos dos trabalhadores
participam da questão. Os
sindicatos dos empresários
também começam a partici-
par mais.

Como o senhor vê a
organização dos Técni-
cos  de  segurança no
movimento sindical?

Os técnicos têm uma
das mais fortes organiza-
ções sindicais do Brasil.

Estão organizados nas principais cidades
brasileira. É um sindicato muito atuante,
principalmente, o de São Paulo. Faz semi-
nários constantemente. Um sindicato
mobilizador e consciente. Se todos os sin-
dicatos fizessem a metade do que fazem
os técnicos de segurança do trabalho, te-
ríamos hoje um movimento sindical muito
forte. É um sindicato que pulsa junto com
sua base.

Elias, Armando, Dr,. Sergio Rabelo T.
Renault (Casa Civil), Deputado Medeiros
e Milton (DF)

Dep. Medeiros, Gilberto de Car-
valho - Sec. da Pres. da Rep. e
Armando Henrique

HISTÓRICO DO CONSELHO

A criação do Conselho dos Técnicos de Segurança
do Trabalho passou por duas etapas. A primeira
através do Projeto 1597 no Legislativo, onde, ape-
sar da simpatia com que foi visto, foi indeferido por
vício de origem, ou seja, não podia ser uma ação
que partisse do Legislativo e sim do Executivo. A
segunda etapa é o surgimento de novo projeto no
Executivo que conta com a vantagem da questão já
ser se conhecimento do Congresso.
Etapa 1 -Projeto Legislativo
� Criação do Projeto de Lei 1597 no Legislativo
para a criação do Conselho dos Técnicos de Segu-
rança do Trabalho.
� Passagem pela Comissão de Trabalho e pela
Comissão de Cidadania e Justiça.
� Indeferimento por vício de origem
Etapa 2 -Projeto Executivo
� Convencimento do então ministro do trabalho
Ricardo Berzoini faz com que o MTE crie um novo
projeto para criação do Conselho dos Técnicos de
Segurança do Trabalho, corrigindo, assim, a ques-
tão de vício de origem.
� Projeto é encaminhado para a Casa Civil
� Mediante dificuldade na Casa Civil, abordagem
do novo ministro do trabalho, Luiz Marinho, que faz
uma carta enviada em fevereiro para a ministra da
Casa Civil, Dilma Roussef sobre a importância da
promulgação da Lei que regulamenta o Conselho
Federal e os Regionais de Técnicos de Segurança
do Trabalho.
� Abordagem da presidência da República através
do chefe de gabinete pessoal da Presidência da
República, Gilberto Carvalho em audiência com Ar-
mando Henrique e através de carta enviada pelo
deputado Medeiros.
Próximas etapas
� Casa Civil encaminha para Comissão de Traba-
lho que já tem conhecimento da questão devido a
etapa legislativa anterior.
� Comissão do Trabalho encaminha para Comis-
são de Cidadania e Justiça.
� Encaminhamento para a Câmara
� Segue para o Senado
� Sanção do Presidente da República

PRESIDENTE LULA COMPROMETE-SE COM CRIAÇÃO DO CONSELHO

Em audiência em Brasília, no dia 20 de março, o presidente da República, Luís Inácio Lula da
Silva se comprometeu em empenhar esforços para a aprovação do CONFETEST (Conselho Fede-
ral dos Técnicos de Segurança do Trabalho). Lula recebeu na audiência o presidente do SINTESP,
Armando Henrique, o deputado federal, Luiz Antonio Medeiros e o dirigente sindical Tarcísio
Tadeu Garcia Pereira. “O presidente foi muito receptivo em relação à regulamentação do Conse-
lho”, comemora Armando.

 O apoio do presidente é um grande passo para se alcançar o Conselho, que já conta com o
apoio de 300 deputados, do ex-ministro do trabalho, Ricardo Berzoini  e do atual ministro do
trabalho, Luiz Marinho. “É fundamental que seja sinalizado o empenho pessoal do presidente da
República e da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, para o encaminhamento da regulamenta-
ção do Conselho”, explica o presidente do SINTESP.

 Apesar do avanço, é necessário que os técnicos de segurança do trabalho continuem se mobilizando. “Lembramos aos colegas de
profissão que nunca chegamos tão próximos da realização deste sonho de 200 mil profissionais técnicos de segurança do trabalho, porém é
indispensável a continuidade das manifestações de apoio da categoria, somando-se aos sindicatos estaduais dos técnicos e à nossa
Federação, a FENATEST”, alerta Armando Henrique.
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