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Gulin (Sindiseg), Márcio (Delega-
do DRT-SP), Ivone (Coren), Deputa-
do Medeiros, Ministro Luiz Mari-
nho, Armando (Sintesp), Bargas
(MTE), José Pereira dos Santos
(Pres. Sindicato Metalúrgicos Gua-
rulhos), Arnaldo Gonçalves (Força
Sindical), Laércio Fernandes
(Sintracon) Vereador Cláudio Pra-
do e Ramalho (Pres. do Sintracon).
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Sindicato dos Comerciários de São
Paulo inaugurou no dia 21/05, sua
nova sede no centro da cidade. A
entidade também comemorou o

aniversário de 65 anos de existência. Esti-
veram presentes na inauguração o presi-
dente da República Luis Inácio Lula da
Silva, o presidente da Força Sindical, Pau-
linho e o Deputado Federal Luiz Antonio
de Medeiros. O presidente do SINTESP
também participou da cerimônia a convite
do presidente do Sindicato dos Comerciá-
rios, Ricardo Patah.

No novo endereço da sede, há três blo-
cos de 11 andares cada um. Os departa-
mentos do Sindicato estão totalmente in-
formatizados, além de haver circuito inter-
no de TV em todas as salas. Há ainda um
espaço cultural, onde estão expostos 14 pa-
inéis com fotos sobre a cronologia do co-
mércio na cidade de São Paulo, um andar
inteiro dedicado à Terceira Idade e um
Centro de Solidariedade específico para o
comerciário. Salientamos que foi ocupado
um pavimento inteiro para a Secretaria de
Segurança e Saúde do Trabalho.

Endereço:
Rua Formosa, 409 - Centro.

Comerciários
têm nova sede

oincidentemente a Saúde e Seguran-
ça no trabalho no Brasil estão vi-
venciando um momento semelhante
ao nosso esporte e política, associa-

do a “Torre de Babel”. Conforme registros
oficiais, existem no Brasil 3 milhões de pe-
quenas e micro empresas que empregam no
regime celetista, obrigadas a ter um funcio-
nário no seu quadro, treinado para cumprir
os objetivos da CIPA; também há 150 mil em-
presas médias e grandes obrigadas a consti-
tuir CIPA, com média de 4 cipeiros por empre-
sa, NR-5. Quanto aos especialistas, existem:
600 auditores fiscais especializados do MTE,
200.000 Técnicos de Segurança do Trabalho,
30.000 profissionais de Enfermagem do Tra-
balho, 20.000 Engenheiros de Segurança do
Trabalho e 15.000 Médicos do Trabalho. Há
ainda 30 milhões de trabalhadores celetistas
na formalidade, 40 milhões de trabalhadores
na informalidade, 5 milhões de servidores pú-
blicos nos regimes estatutários, 15.000 Sin-
dicatos de Trabalhadores, 5.000 empresas e
entidades de prestação de serviços em segu-
rança e saúde no trabalho, 3.000 mortes de-
vido a acidente de trabalho por ano, 15.000
trabalhadores afastados definitivamente do
trabalho por lesões irreversíveis, 400.000 aci-
dentes graves e com afastamento de vítimas
do trabalho no regime celetista, unidades de
atendimento do SUS em 6.000 municípios, 25
bilhões de Reais em prejuízo/ano para a soci-
edade.

Com todo este aparato numérico, supos-
tamente a disposição para aplicação objeti-
va nas ações de uma política conjuntural de
prevenção, o que constata-se são as evidên-
cias de uma prática de, gasto de energias na
defesa do corporativismo, discursos políticos
e acadêmicos com receitas infactíveis e sem

GRANDE PACTO NA ÁREA DE
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

ação concreta ou prática de busca de resul-
tados sistematizados nas frentes de trabalho,
desvio dos poucos recursos do Estado dotado
para esta área, aplicados em outras áreas com
maior visibilidade social e política, afinal
“construir esgoto não dá voto”, (Ex. Se apli-
cado à figura do cipeiro designado da NR-5,
seriam treinados 3 milhões de trabalhadores
com 20 horas em prevenção de acidentes, o
que certamente, somente com esta ação tería-
mos um choque de resultado e de justiça soci-
al nesta área já mais verificada em nossa his-
tória prevencionista.)ao inves da alimenta-
ção de conflitos de competência na atuação
das áreas de governo e setores privados rela-
cionados com a saúde e segurança do traba-
lho.

Esta situação nos remete a teoria de que
“para quem não sabe para onde vai, qual-
quer caminho serve”, deixando-nos a convic-
ção que ao invés de assembleismos e
priorização de novas ferramentas, seria mui-
to mais indicado e  de bom senso, o esforço
concentrado na aplicabilidade das ferramen-
tas já existentes e, concretamente, as Nr’s 4, 5,
7 e 9, que, conjuntamente, se cumpridas, uni-
versalizam às ações prevencionistas no regi-
me celestista, o que somente seria possível
através de um grande pacto envolvendo to-
dos estes atores e dados citados. Como não
dispomos de um “maestro” para reger esta
orquestra com a firmeza que se faz necessá-
rio, cabe-nos, aos idealistas, o empenho para
cada um fazer a sua parte da melhor forma
possível, com ética e competência, até que um
dia, quem sabe, veremos esta utopia do GRAN-
DE PACTO de qualidade de vida no trabalho
se tornar realidade.

Armando Henrique
Presidente - SINTESP Presidente Lula e Patah inauguram nova sede
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Regional do SINTESP
no ABC, realizou no
dia 24 de junho o quar-

to evento do ano na Região.
Depois de São Bernardo do

Campo, Santo André e Diade-
ma, agora o Encontro de Pre-
vencionistas ocorreu no Anfi-
teatro Vinicius de Moraes na
Cidade de Mauá, com o tema
“Responsabilidade Civil e Cri-
minal do Profissional Preven-
cionista”, com a presença de
aproximadamente 120 pesso-
as.

A abertura do evento ocor-
reu as 9:30 horas, pelo coor-
denador da Regional, o Dire-
tor Porfírio, seguido da pala-
vra do 2º Vice Presidente do
Sintesp Heitor Domingues.
Ainda na abertura estiveram
presentes José Ferreira, Paulo
Visgueiro, Crispim e Benê. O
tema do evento foi debatido
pelo advogado e técnico de segurança
do trabalho Dr. Gregório Serrano Co-
tes e pelo companheiro e ator Jordani.

Em seguida foi apresentada uma di-
nâmica teatral pelo Jordani e equipe, com

Regional ABCDMRP
realiza encontro em Mauá

Prevencionistas presentes ao evento

Benê, Porfírio, Sebastião, Heitor,
Ferreira, Crispim e Eduardo

a participação dos prevencionistas pre-
sentes. Além da colaboração do mestre
de cerimônia Paiva, estiveram também
presentes os Diretores Estaduais do
Sintesp, Sebastião e Eduardo Neves.

1 ° Fórum Técnico de Debates foi
realizado no final de maio pelo Sin-
dicato dos Metalúrgicos de São

Paulo, Mogi das Cruzes e Região. O
evento contou com a presença de 120
profissionais, a maioria, técnicos de segu-
rança da indústria metalúrgica e teve apoio
do SINTESP. “O objetivo principal foi o
de estreitar as relações de trabalho no
campo da SST entre os SESMTs das
empresas e o pessoal do Sindicato dos
Metalúrgicos”, explica o coordenador téc-
nico de segurança no trabalho do Sindica-
to dos Metalúrgicos e também diretor do
SINTESP, Adonai Ribeiro.

O encontro contou com a presença do
vice-presidente do SINTESP, Valdete, e
do diretor Olívio. Eles puderam falar so-
bre a importância do Conselho de Classe
para a categoria, a necessidade de
sindicalização e a valorização profissional.
O vereador Cláudio Prado também este-
ve presente e falou sobre seu projeto de
lei para a criação do SESMT municipal.
Foi realizado um debate aberto, no qual
se discutiram vários assuntos a partir de
questões levantadas pelos próprios técni-
cos.

Com essa iniciativa, o Sindicato dos
Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das
Cruzes pretende conhecer os profissionais
que atuam em suas fábricas, ouvi-los,
apoiá-los e, desta forma, engajá-los como
parceiros na luta pela melhoria das condi-
ções de trabalho e qualidade de vida dos
trabalhadores, já que o técnico de segu-
rança do trabalho representa a maioria
absoluta dos profissionais presentes nos
SESMTs das fábricas metalúrgicas.

Técnicos de

Metalúrgicas

discutem SST
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SINTESP realizou em
Ribeirão Preto e São
José dos Campos mais
dois eventos técnicos de

segurança e saúde no trabalho,
oriundos da parceria do sindicato
com o Senac. Com o tema cen-
tral, “Produção, Segurança e Im-
pacto Social”, os encontros trou-
xeram quatro palestras técnicas.
A parceria entre as duas entida-
des prevê a realização de 10
eventos em diferentes regiões do
estado de São Paulo nesse ano.
“São eventos totalmente gratui-
tos, com os custos absolvidos pelo
SINTESP e pelo Senac. Nosso
objetivo é fazer um evento em
cada base de subsede do estado,
sempre levando em consideração
a realidade e necessidades regi-
onais”, explica o presidente do
SINTESP, Armando Henrique.
“O papel da unidade regional do
Senac é importante assim como
o da subsede. Temos constatado
total empenho dessas represen-
tações, revertendo em qualidade
técnica e um público satisfatório
presente”, completa Armando.

Em Ribeirão Preto, o evento aconte-
ceu no final de maio e trouxe, entre os

Parceria SINTESP e Senac continua

palestrantes, o pesquisador da Fundacen-
tro e engenheiro de segurança José Alves

Atividade durante evento em São José dos Campos

Auditório do evento em Ribeirão Preto

Prado Filho, que falou sobre a segurança
e saúde do trabalhador rural, abordando
os avanços e desafios da NR – 31, que
trata da segurança e saúde dos trabalha-
dores rurais. Já o pesquisador da Funda-
centro e mestre em ciência ambiental
Robson Spinelli Gomes tratou do tema bi-
ossegurança. O presidente do SINTESP
Armando Henrique falou aos profissionais
presentes sobre a NR -4, norma que re-
gulamenta os serviços especializados em
segurança e saúde no trabalho. Já o téc-
nico de segurança do trabalho e diretor
do SINTESP, José Antonio da Silva, abor-
dou o tema qualidade de vida para os pro-
fissionais de segurança do trabalho.

Em São José dos Campos, o profes-
sor do mestrado do Senac e do curso
de engenharia da USP, Dorival Barreiros
falou sobre as dificuldades na implemen-
tação de Sistemas Integrados de Ges-
tão. A interpretação da NR – 32, que
trata da SST nos serviços de saúde, foi
abordada pelo engenheiro de seguran-
ça do trabalho e coordenador da Ban-
cada dos Trabalhadores no GTT da NR
– 32, Joel Pereira Felix. Já o presidente
do Sintesp abordou o andamento da re-
forma da NR-4 e José Antonio da Silva
falou novamente sobre qualidade de vida
para os profissionais de segurança do tra-
balho.

NBR14276 está em Consulta Pública e você
pode emitir seu parecer, se favorável ou con-
tra

O SINTESP buscando uma partici-
pação efetiva nos órgãos governamentais,
instituições públicas e privadas, ONG’s que
discutem assuntos da categoria, procura in-
serir sua diretoria nestas reuniões tais como
NR-4, NR-6, NR-18, ABNT, entre outras. Uma
das reuniões que está diretamente ligada ao
Técnico de Segurança do Trabalho é a Nor-
ma de Brigada de Incêndio, ABNT NBR
14276. Esta Norma estabelece os requisitos
mínimos para a composição, formação, im-
plantação e reciclagem das brigadas de in-
cêndio, preparando-as para atuar na preven-
ção e no combate ao princípio de incêndio,
abandono de área e primeiros-socorros.

Visando discutir todos esses as-
pectos, o SINTESP realizou uma palestra em
sua sede no dia 23 de junho, na qual De Paula
pôde esclarecer todos os pontos da NBR

14276 aos técnicos de segurança presentes.
As reuniões do CB -24 acontecem no

Corpo de Bombeiros da Sé. Já a Consulta Pú-
blica pode ser feita através do site
www.abnt.org.br, de forma gratuita. Todos
podem contribuir com suas observações.
“Sua participação é muito importante para o
desenvolvimento da normalização no Brasil e
o futuro dos Técnicos de Segurança do Tra-
balho”, acredita De Paula, diretor do Sintesp.

Congresso discute SST em São Paulo
O 7° Congresso Brasileiro de Segurança e

Saúde no Trabalho, realizado pela LTR e co-
ordenado pelo engenheiro de segurança Leo-
nídio Ribeiro, aconteceu entre os dias 27 e 28
junho. Cerca de 200 profissionais de seguran-
ça, medicina e enfermagem do trabalho, além
de profissionais da área jurídica e de recursos
humanos, participaram do evento. “O objeti-
vo foi de se ter uma visão atualizada do pre-
sente do SSMA por meio da apresentação e
discussão objetivas de temas atuais e fazer a
sua projeção para o amanhã. Para isso, conta-
mos com os mais renomados especialistas,
autores de livros e formadores de opinião”,
afirma Leonídio.

Na ocasião, o presidente do SINTESP, Ar-
mando Henrique, presidiu a mesa que discu-
tiu a NR – 31, que regulamenta a segurança e
saúde no setor rural.

LEI Nº 14.157 DE 12 DE MAIO DE 2006
INCLUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DE
EVENTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
O DIA DO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO
TRABALHO, A SER COMEMORADO
TODO O DIA 27 DE NOVEMBRO DE CADA
ANO. (PROJETO DE LEI 142/05) - (VEREA-
DOR CLÁUDIO PRADO - PDT)
Roberto Tripoli, Presidente da Câmara Mu-
nicipal de São Paulo, faz saber que a Câmara
Municipal de São Paulo, de acordo com o §
7º do artigo 42 da Lei Orgânica do Municí-
pio de São Paulo, pro-
mulga a seguinte lei:
Art. 1º Fica instituído, no
âmbito do Município de
São Paulo, o Dia do Téc-
nico em Segurança do
Trabalho, a ser comemo-
rado todo o dia 27 de
novembro de cada ano.

Cláudio Prado -    Vereador
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SINTESP fechou conven-
ção coletiva com a FIESP e
54 sindicatos patronais.
Para tanto, foi utilizada

como base as convenções dos anos an-
teriores, ficando estabelecido o piso ou
salário admissão de R$ 1.755,60 e re-
posição da inflação do período de
3,34% para os técnicos de segurança
do trabalho que se encontram empre-
gados. Também foi firmado Acordo
Coletivo de Trabalho com a Socicam
Administração e Representações e a
Socicam Terminais Rodoviários. Já
com a Federação do Comércio do Es-
tado de São Paulo (Fecomércio) e
mais 15 sindicatos patronais coligados
a ela, firmou-se Acordo Judicial em
Dissídio Coletivo. Em todos, foram man-
tidas as mesmas conquistas. “Discutiu-
se com maior intensidade um reajuste
maior ao que foi concedido, entretanto,
o lado patronal foi irredutível. Iniciamos
a nossa campanha de negociação no
mês de março de 2006, a partir daí par-
timos para as negociações diretas com
as entidades patronais, mesa redonda na

Sindicato fecha Convenção 2006

DRT e instauração de dissídio coletivo
perante o Tribunal Regional do Traba-
lho para os sindicatos patronais que não
firmaram convenção coletiva ou acor-
do coletivo”, afirma o advogado do SIN-
TESP, Sérgio Borges.

Essa foi uma das convenções mais
difíceis de negociar devido à perda do

Reunião de negociação do Dissídio
2006 na DRT com a presença de 16

advogados dos Sindicatos Patronais.

poder de barganha da categoria dos
trabalhadores, o que tem permitido
um endurecimento das representa-
ções patronais. “Esses índices estão
longe de ser o justo para os técnicos
e o desejado pela diretoria do SIN-
TESP, porém foi o que foi possível
como resultado de 2 meses de  ne-
gociação”, afirma o presidente Ar-
mando Henrique.

A nova convenção coletiva man-
teve os direitos adquiridos nas con-
venções anteriores como os 10 dias
por ano para o profissional técnico de
segurança fazer cursos de atualiza-
ção e aplicação dos índices e benefí-
cios da categoria preponderante, que
forem mais favoráveis do que a con-
venção dos técnicos de segurança do

trabalho, em que esses técnicos este-
jam empregados. “Lembramos nossa
categoria que o poder de conquista de
espaço de uma categoria profissional
depende fundamentalmente da união e
adesão dos profissionais na  sua repre-
sentação profissional-sindicato”,  conclui
o presidente do SINTESP.

SINTESP promoveu no dia 26/
06 um encontro entre 350 téc-
nicos de segurança do traba-

lho e o Ministro do Trabalho Luiz
Marinho, contando com a presença
representante de dezenas de impor-
tantes  ent idades ,  como ges to  de
apoio. Na ocasião, o Ministro do Tra-
balho se comprometeu encaminhar
mensagem com o projeto de aprova-
ção do Conselho dos Técnicos de Se-
gurança para a Câmara ainda esse
ano. “Quero fazer um pacto de com-
promisso”, com este argumento o Mi-
nistério do Trabalho prometeu este en-
caminhamento após as eleições, afir-
mando que o governo está favorável
a este projeto de iniciativa do ex-mi-
nistro Ricardo Berzoini. “Vamos fa-
zer após as eleições o encaminhamen-

Ministro do Trabalho propõe
pacto com os Técnicos de

Segurança do Trabalho.
to do pleito de vocês”, disse o minis-
tro. Já o deputado Luiz Antonio de
Medeiros relembrou que para se cri-
ar um Conselho a todo um processo a
ser seguido. Para tanto, Armando
Henrique e o deputado fizeram vári-
as visitas ao Ministério do Trabalho e
conversaram com o Presidente Lula.
“Agora só falta a  mensagem do Exe-
cutivo. O Presidente da República
tem que assinar esta mensagem de
encaminhamento do  projeto de lei
mandando para o congresso, e o con-
gresso, então é que vai decidir, mas o
compromisso  do Ministro é que esse
projeto sairá ainda neste governo do
Presidente Lula, independente dos re-
sultados das eleições,  foi esse o com-
promisso dele aqui hoje”, explica o De-
putado Medeiros.

Após a explanação do ministro,
ainda houve uma palestra sobre o fu-
turo da Política de Segurança e Saú-
de do Trabalho dada por Eduardo
Milaneli, do Departamento de Saúde e
Qualidade de Vida, da Philips. Ele apre-
sentou a visão dos especialistas preven-
cionistas e das entidades sobre a pro-
posta da nova política do governo, apon-
tando críticas e sugestões. “Algumas
coisas ainda estão bastante superficiais.
A gente percebe que os profissionais
das  ca tegor ias  vo l tadas  para  o
SESMT, ainda não estão tomando
muito ciência dessa política, não es-
tão dando a devida importância ao que
é um marco histórico na nossa cate-
goria prevencionista”, avalia Milaneli,
que entregou um documento com su-
gestões ao Ministro do Trabalho.



Jornal do Sintesp - nº 188 - Ano 20066

ntre os dias 28 e 30 de ju-
nho, ocorreu o Prevensul – 9
ª Feira e Seminário de Saú-

de, Segurança e Higiene do Traba-
lho, na cidade de Curitiba-PR. O
evento promovido pela Revista Pro-
teção contou com congressos, semi-
nários e workshops paralelos. Um
deles foi o Seminário Paranaense de
Segurança e Saúde no Meio Ambi-
ente, no dia 30 de junho, realizado
pelo SINTESPAR (Sindicato dos
Técnicos de Segurança do Trabalho
do Estado do Paraná), que reuniu
cerca de 240 profissionais entre téc-
nicos e engenheiros de segurança,
médicos, enfermeiros
e fisioterapeutas do
trabalho.

O obje t ivo  do
evento foi disponibi-
lizar ações e conhe-
cimentos técnicos
para prevenir aciden-
tes e doenças ocupa-
cionais no Paraná, in-
centivando ações re-
gionais e o tripartis-
mo, divulgando ações
e trabalhos técnicos e
fornecendo informa-
ções  sobre  ações
educativas em SST.

Técnicos se reúnem
no Paraná

Um dos destaques foi a discussão do
Conselho dos Técnicos de Seguran-
ça, que contou com a presença do
presidente do SINTESP, Armando
Henrique. Ainda foram discutidas
questões como piso salarial e con-
venção coletiva. “O evento teve uma
participação ativa dos colegas de
profissão, além do conhecimento téc-
nico especifico da área, houve a tro-
ca de informações, com participan-
tes de várias regiões do Paraná e até
profissionais de Santa Catarina, São
Paulo, Mato Grosso e Rondônia”,
avalia o presidente do SINTESPAR,
Adir de Souza.

Da direita para esquerda, Adir de Souza, Presidente do Sintespar
Dr. Geraldo Serathiuk, Delegado Regional do Ministério do Tra-
balho, Deputado Estadual André Vargas – Presidente Estadual
do Partido dos Trabalhadores, Armando Henrique – Presidente
Sintesp - SP e Olivieira Pereira Lopes – Delegado Sindical do
Paraná.

Prêmio Proteção Brasil será
entregue no dia 17 de outu-
bro desse ano no Rio de Ja-

neiro, no Prevenrio, realizado pela
Proteção Eventos. Essa premiação
criada pela revista Proteção busca
reconhecer ações que representem
uma evolução das condições de am-
biente de trabalho, valorizando o in-
vestimento de empresas e profissio-
nais na SST.

São duas categorias, uma por re-
gião geográfica e outra por catego-
ria de ação do case apresentado.
Desta forma serão premiados o me-
lhor case com boas práticas de SST
de cada uma das cinco regiões bra-
sileiras (Sudeste, Sul, Nordeste,
Centro-Oeste e Norte). Destas cin-
co regiões, será escolhido o melhor
case Brasil.

As inscrições se encerram no dia
22/06 e o resultado será divulgado
em 31/07, com a exceção do melhor
case Brasil, que só será revelado no
dia da entrega.

Empresas
podem se

inscrever a
Prêmio
de SST
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SINTESP FECHA CONVÊ-
NIO COM CONSULTÓRIO

DE PSICOLOGIA NA
VILA PRUDENTE

Sintesp fechou convênio com o consultório do psicó-
logo René Cavalcanti, para atendimento, com um va-
lor bem acessível, sendo 30% de desconto, aos as-
sociados e funcionários da entidade, extensivo aos seus

dependentes. São atendidos: criança, adolescente, adulto, ido-
so, casal, família e orientação profissional. O endereço na Rua
do Orfanato, Nº 1079, Vila Prudente próximo ao Tatuapé,
Moóca, Ipiranga e São Caetano, e de fácil acesso, servido
por várias linhas de ônibus, algumas vindas do Metrô e próxi-
mo a grandes e conhecidas avenidas da região, como Av. Salim
Farah Maluf, Av. Luis Ignácio de Anhaia Melo e na esquina
com a Av. Vila Ema. Ligue e se informe pelos fones: 9771.1109
e 4071.3681. Atendimento com hora marcada.

CURSOS PARA 2006
TEMA DATAS HORARIOS
Ténicas de Instrumentos de Medições 07/08 a 10/08/06 19/22:00HS
 de Agentes Ambientais
 Elab/ Implementação do PPRA 14/08 A 17/08/06 19/22:00HS
Elaboração de Analise Ergonômica 21/08 á 24/08/06 19/22:00HS

Temos outros módulos de cursos - Cursos Sujeitos  alterações

EVENTOS 2006
O SINTESP E SENAC, FIRMA PARCERIA PARA REALIZAÇÃO DE 10(DEZ)
CICLOS DE PALESTRAS TECNICAS E SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABA-
LHO, EM TODAS AS MACRO REGIÕES DO ESTADO DE SÃO PAULO, VEJA
ABAIXO OS LOCAIS E DATA, PODENDO SOFRER ALTERAÇÕES.
DATA  LOCAL
18/08 SENAC – OSASCO
15/09 SENAC - SANTOS
06/10 SENAC -  GUARULHOS
10/11 SENAC – PRESIDENTE PRUDENTE
24/11 SENAC – SANTO ANDRÉ

Após a participação da Diretora do Sintesp, Lívia
Guirello, no curso promovido pela Organização Interna-
cional do Trabalho – OIT, em Turin na Itália, o Sintesp da
início em sua Sede, novo curso denominado “Multiplica-
ção de Curso da OIT”, dirigido a Sindicalistas e Técni-
cos de Segurança do Trabalho, e que será ministrado
pela própria diretora Livia.

Maiores informações sobre os temas e datas, contac-
tar o Sintesp pelo telefone 11-3362-1104 R. 38 com Celes-
te ou pelo e-mail treinamento.sintesp@terra.com.br

Curso da OIT no SINTESP

SINTESP, representante legal da categoria diferen-

ciada dos Técnicos de Segurança do Trabalho, no

estado de São Paulo, vem propondo a AÇÃO DE RECO-

LHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS para as

empresas que não  recolhem para o Sindicato essas contri-

buições, tendo ajuizado até o momento 60 ações. “Como é

de conhecimento, cabe ao sindicato que detém a carta sin-

dical a representação legal da categoria, não cabendo as

empresas, determinar o enquadramento profissional e sin-

dical de seus empregados, direcionando a contribuição sin-

dical destes para entidade diversa daquela que efetivamen-

te os representa, sendo proibido ao empregador manipu-

lando inclusive o recolhimento das contribuições sindicais,

buscando contracenar com entidade menos combativa”, ex-

plica o advogado do SINTESP, Ademar José de Oliveira.

As decisões nas Varas de Trabalho, de São Paulo, tem

sido favoráveis ao pleito do SINTESP. Algumas empresas

já foram condenadas a pagar contribuições sindicais de pe-

ríodos prescritos como no caso do Processo nº

03018.2005.037.02.00-0, na qual a ré, Arthur Lundgren

Tecidos SA, teve que pagar contribuições sindicais do pe-

ríodo de 09.12.2000 (período anterior prescrito) a 09.12.05

(data da distribuição da ação).

Outro exemplo é o Processo nº 02935.2005.075.02.00-

5, julgado na Egrégia 75ª Vara do Trabalho, no qual a ação

do SINTESP foi julgada procedente em relação à CIA

ENERGÉTICA SANTA ELISA, para condená-la ao pa-

gamento da contribuição sindical, observada a prescrição,

cujos valores serão acrescidos de juros e correção mone-

tária, nos termos da lei, conforme e nos limites da funda-

mentação. “O SINTESP continuará enviando ofícios para

as empresas, buscando uma composição amigável, todavia

aquelas empresas que se negarem a um acordo amigável,

não restará, outra saída a não ser buscar guarida judicial”,

explica o advogado.

SINTESP propõe
ações judiciais
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