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CONSELHO: Os Técnicos de Segurança em todo
o Pais, estão em contagem regressiva. Aguardan-
do o encerramento das eleições deste ano, para
retornar o assunto junto ao Ministério do Trabalho
e o encaminhamento da aprovação do Conselho
dos Técnicos de Segurança do Trabalho.

EVENTO BRACOL / SINTESP: No dia 09 de No-
vembro, a partir das 14:00 horas, ocorrerá em São
Paulo o II Seminário de Segurança e Saúde do
Trabalho, evento promovido através da parceria
Bracol e o Sintesp. Mais informações e inscrições
contatar o Sintesp: Tel. 11-3362-1104 ramal 38.

EVENTO RIBEIRÃO PRETO: Em 17 de Novem-
bro de 2006, acontecerá na cidade de Ribeirão
Preto, o  Seminário sobre a NR-32, com apoio do
Sintesp que estará ministrando uma das palestras
“A Ação Integrada da Segurança e Saúde no Tra-
balho”. Informações e inscrições pelo telefone (016)
3610-5029.

CONVENÇÃO COLETIVA: Mais um segmento fe-
cha Convenção Coletiva com o Sintesp: No dia 3
de Agosto, o SINAENCO - Sindicato Nacional das
Empresas de Arquitetura e Engenharia Consulti-
va, assinou com o Sintesp a Convenção Coletiva/
2006. Novas assinaturas como esta, faz com que,
o Sintesp ano após ano, consiga através de me-
sas redondas e negociações, aumentar o número
de adesões de Sindicatos Patronais.

2º FÓRUM TÉCNICO DE DEBATES: No dia 04 de
agosto último, ocorreu o 2º Fórum Técnico de De-
bates realizado pelo Sindicato dos Metalúrgicos de
São Paulo no Palácio do Trabalhador (Rua Galvão
Bueno, 782 – Auditório do 13º andar – Liberdade)
e contou com a participação de cerca de 120 pro-
fissionais. O evento foi destinado principalmente
aos Técnicos de Segurança do Trabalho que atu-
am nas empresas metalúrgicas das cidades de São
Paulo e Mogi das Cruzes, bases do Sindicato. Na
oportunidade foi discutido o tema “O PPRPS sob
a ótica da fiscalização” - (Programa de Preven-
ção de Riscos em Prensas e Similares - Anexo II
da Convenção Coletiva de Trabalho sobre Pren-
sas). O objetivo do Sindicato é estimular os prin-
cipais Sindicatos preponderantes a seguir o
exemplo de aproximação com os TST de cada
segmento.

A recente publicação da Portaria 169 do
MTE, tem sucitado uma grande dúvida de in-
terpretação sobre o  objetivo desta publica-
ção. Convém esclarecer que esta portaria é a
seqüência da republicação da portaria nº 1
de 14 de julho de 1995, a qual reclassificou
os CNAEs de diversos seguimentos e como
regra do histórico recente, houve manifesta-
ção contaria aos critérios adotados por parte
de alguns dos seguimentos empresariais que
tiveram os seus graus de riscos aumentados,
notadamente o setor Bancário que tem lide-
rado todas as posições contrarias as normas
e critérios que geram impacto econômico, ou
suposto aumento de custeio. Em conseqüên-
cia, a portaria foi prorrogada o seu prazo para
entrar em vigor por mais uma dezena de re-
publicações, até nº 169 e a novidade da ver-
são desta, foi vinculada a reforma da NR4, o
que convenhamos foi uma alternativa mais in-
teligente, passando a não ser mais necessário
continuar sendo reeditada até a conclusão  da
NR 4, independente do prazo ou demora .

Esta não é uma situação isolada, podemos
afirmar que todo as questões e conjunturas
da área de SST  que depende de arbitragem
do governo nos casos de falta de consenso do
sistema tripartite e divergências corporativa,
a posição  do governo tem sido “ barrigada”
nos últimos 11 anos, período que vem ocor-
rendo um progressivo encolhimento e desvio
de foco por parte do MTE, e a tão esperada
ação  integração com os Ministérios do Tra-
balho,  Previdência e Saúde, prevalece e a dis-
puta de supremacia de controle de  aporte de
recursos. Orbitando neste universo de incer-
teza estão os especialistas: Técnicos de Segu-
rança, Médicos, Enfermeiros, e Engenheiros
de Segurança do Trabalho  e outros especia-
listas da área, sentado sobre o inconformis-
mo, frente a demanda de ações técnica para
atendimento de 70 milhões de trabalhadores,

PORTARIA PARA ENTRAR EM VIGOR
JÁ FOI ADIADA POR ONZE  ANOS

3 milhões e 200 mil empresa que empregam
trabalhadores celetistas e mais alguns milha-
res de servidores públicos desassistidos, con-
trariando os princípios da OIT, que estabele-
ce humanização e universalidade na igualda-
de de atendimento em qualidade de vida, dig-
nidade no trabalho, verificado pela contramão
na redução do status da Secretaria de Segu-
rança e Saúde no trabalho para  departamen-
to, redução do quadro técnico da Fundacen-
tro pela metade, desvio dos Auditores Especi-
alizados em Segurança e Saúde no Trabalho
para ações arrecadatorias, falta de financia-
mento da prevenção dentre tantas outras situ-
ações conjunturais, que certamente qualquer
ação isolada dentro deste quadro, terá impacto
insignificante ou nulo prevalecendo o senti-
mento de “ Barrigagem”, em todas as toma-
das de posições. Ficamos mais uma vez, com
a esperança de que no próximo governo inde-
pendente de quem for eleito, trate esta área
como prioridade, não sendo apropriada por
corrente política ideológica a recomeçar por
um  “síndico” com instrumento e poder para
arregimentar minimamente os recursos desti-
nados ao atendimento  a enorme demanda
existente, já está mais que na hora, de uma
grande institucional na área, criação de uma
agência e um  código nacional de segurança
e saúde no trabalho, desburocratização dos
sistemas em benefícios dos trabalhadores, o
que certamente refletira na produtividade e
competitividade. Enquanto isso continua ocor-
rendo os 400 mil acidentes no trabalho com
afastamento temporário, 15 mil mutilações e
afastamento definitivo do trabalho,  3 mil
mortes e 25 bilhões de prejuízo para a socie-
dade “ em um quadro pior que as ultimas guer-
ras”, manchando a nossa cidadania.

Armando Henrique
Presidente
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m 31 de Julho último, o Sintesp esteve representado pelo seu
Presidente Armando Henrique, no Escritório de Piracicaba,
onde realizou uma apresentação sobre o processo de criação
do Conselho Federal; O andamento da renovação da NR-4 e

outros temas de interesse dos quase trinta colegas locais, que prestigi-
aram o evento, entre eles Durval o Representante Sindical do Sintesp
nesta região. A participação do Presidente do Sintesp, trouxe novos
estímulos ao movimento de conscientização dos colegas de Piracica-
ba, que caminham a passos firmes, solicitando uma futura regional
nesta cidade.

ENCONTRO PIRACICABA

Vista parcial no momento do encontro

Sintesp com o Senac, realizou mais um evento em
parceria com alunos e Técnicos de Segurança do
Trabalho de Osasco e Região. O evento ocorreu no

Senac desta Cidade, no dia 18 de agosto das 15:00 às 21:00
horas, e teve as seguintes palestras:

“ A Aplicabilidade do PPRA na Nova NR-4 – SESMT – Anda-
mento e Tendências na Reforma desta Norma” com Armando Hen-
rique; “ Qualidade de Vida” com José Antonio, “AS 8000 – Res-
ponsabilidade Social nas Empresas” com Messao Sasaki Gazzi, e
“Norma Regulamentadora 10” com Marco Antonio Asseituno.

No evento estiveram presentes pelo Sintesp, Armando Henri-
que – Presidente, José Antonio e Léo Gidelti, coordenador regio-
nal.

ENCONTRO DE PROFISSIONAIS
EM OSASCO

Sintesp através de sua Regional, realizou no dia 29 de
julho das 8:30 às 12:30 horas, o 3º Encontro de Prevenci-
onistas do ABCDMRP, no Buffet Zanon na Cidade de São

Caetano do Sul. Foram abordados três temas aos presentes. O pri-
meiro falou sobre a criação do Conselho de Classe dos Técnicos
de Segurança do Trabalho e foi apresentado pelo Presidente do
Sintesp, Armando Henrique. O segundo tema, exposto pelo Dire-
tor do Sintesp Laerte dos Santos, falou sobre as etapas e procedi-
mentos para solicitação do Registro Profissional de Técnicos de
Segurança do Trabalho junto ao Ministério do Trabalho, e o Con-
sultor Técnico José de Oliveira Veras Filho, falou sobre o Progra-
ma de Prevenção de Riscos em Prensas e Similares (PPRPS) e nota
técnica “NT” 37 do Ministério do Trabalho, que propõe a inserção
desta convenção coletiva na NR12, a ser negociado no Grupo Tri-
partite. Estiveram presentes os Diretores e Representantes Sindi-
cais, Luiz de Brito Porfírio, José Ferreira, Benê, Heitor Domin-
gues, Eduardo Neves, além de Armando Henrique e Laerte dos
Santos.

ENCONTRO DE PREVENCIONISTAS
EM SÃO CAETANO DO SUL

Auditório em São Caetano do Sul

o dia 14 de julho de 2006, no horário das 14 às 17 ho-
ras, ocorreu na Câmara Municipal de Ourinhos, o pri-
meiro Fórum Técnico de Debates dos profissionais da

área Segurança e Saúde no trabalho, que atuam junto às empre-
sas da cidade de Ourinhos e região. O evento foi uma iniciati-
va e coordenação
do Sindicato dos
Técnicos de Segu-
rança do Trabalho
no Estado de São
Paulo, em parceria
com a Câmara Mu-
n ic ipa l  de  Our i -
nhos  jun tamente
com a Associação
Comercial  e  Em-
presarial da cidade.
Foram convidados
os profissionais da
área de segurança e
saúde no trabalho,
para debater sobre
as  ques tões  de
competências profissionais, visando à valorização dos servi-
ços de segurança e medicina do trabalho em toda a região, na
busca de resultados e na melhoria do ambiente de trabalho. Com
a participação do Dr. Odair Aquino Campos – Advogado – Es-
pecializado em Segurança e Saúde no Trabalho, estiveram como
debatedores, Valdete Lopes Ferreira – Técnico de Segurança
do Trabalho – Vice Presidente Estadual do Sindicato dos Téc-
nicos de Segurança do Trabalho no Estado de São Paulo; Dr.
Antonio Godinho – Médico do Trabalho - Atuando na Usina
FBA em Ipaussu; Aurélio Tupiná – Engenheiro de Segurança
do Trabalho – Perito Judicial; e Mirela Passador - Enfermeira
do Trabalho - Representante do COREN/SP. Compareceram
mais de 60 participantes, que contribuíram com um quilo de
alimentos, que foram doados para o SOS- Serviços de Obras
Sociais. “Este evento foi uma excelente idéia, pois permitiu
uma discussão qualificada, quanto às competências de cada um
dos profissionais integrantes do SESMT. Como conclusão, fi-
cou a sugestão de realização de eventos com este enfoque, pois
permite esclarecer dúvidas e especialmente integrar os concei-
tos prevencionistas de forma harmoniosa na busca da melhoria
continua do ambiente de trabalho”, comentou Valdete Lopes.

FÓRUM TÉCNICO DE DEBATES
SOBRE SEGURANÇA

E SAÚDE NO TRABALHO

Dr. Antonio Godinho, Mirela Passador,
Aurélio Tupiná e Valdete Lopes.
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o período de 23 a 25 de Agosto, ocorreu em São Paulo no
Centro de Exposição Imigrantes, a XVI FISP, que teve o Pre-
sidente do Sintesp Armando Henrique participando oficial-
mente de sua abertura.

Paralelamente a Feira, ocorreu no dia 24 de agosto no período da
manhã, no Centro
da Capital, a As-
sembléia da
Fenatest – Federa-
ção Nacional dos
Técnicos de Segu-
rança do Trabalho,
com a participação
dos Presidentes de
Sindicatos filiados.
Na oportunidade,
Armando Henri-
que, Adir (PR),
Sávio (MG – pro-
curação), Salvador
(AL) e Jaziel (BA –
procuração), solici-
taram que fosse colocada em pauta para os próximos trabalhos da
Fenatest, a convocação para revisão e atualização do Estatuto desta
Entidade. Após o tema ter sido debatido entre os presentes, ficou de-
cidido que no mês de Outubro de 2006, será convocada Assembléia
Extraordinária para revisão Estatutária.

No dia 25 de agosto no período da manhã, Armando Henrique
esteve participando de um painel no evento da Cobrasemt dentro da
Feira. No período da tarde, esteve visitando a FISP juntamente com o
Deputado Luiz Antonio de Medeiros, e em seguida estiveram no V
ENATEC, encontro realizado pela Fenatest onde Medeiros informou

sobre o anda-
mento do Proje-
to do Conselho,
aos Técnicos de
Segurança do
Trabalho presen-
tes, reafirmando
a posição do Mi-
nistro do Traba-
lho, que após a
eleição, será en-
tregue pela Presi-
dência da Repú-
blica ao Con-
gresso.

EVENTOS EM SÃO PAULO
DURANTE A FISP

Dirigentes da Fenatest visitam o Sintesp

Medeiros no ENATEC

omo ocorre todos os anos, o Sintesp no dia 27 de Julho,
comemorou em sua Sede no Centro de São Paulo, o 34º
Aniversário da existência do SESMT – Serviço Especi-

alizado em Segurança e Saúde do Trabalho no Brasil.
O evento teve o Vice Presidente Valdete Lopes apresentando o

tema: “A Visão do Técnico de Segurança do Trabalho para o
SESMT”, O Dr. Aizenaque Grimaldi de Carvalho do Sindicato
dos Médicos, com o tema “ A Visão Médica para o SESMT”, e o
Engenheiro Leonidio Ribeiro Filho Diretor Técnico Científico da
ABRAPHSET e do Sindicato dos Engenheiros, apresentando “A
Visão da Engenharia para o SESMT”. O Presidente do Sintesp
Armando Henrique, considerou este dia como uma data impor-
tante para ser relembrada, vista que o SESMT nestes 34 anos de
existência, já justificou por que veio e a prova concreta, é a redu-
ção dos acidentes do trabalho, tirando o Brasil da posição de cam-
peão mundial de ocorrência de acidentes do trabalho, para o déci-
mo quarto lugar, que ainda é uma posição vergonhosa, mas já é
um processo que deve ser comemorado, considerando que aci-
dente do trabalho evita-se com ação, ao contrário da posição de
alguns interlocutores que acham que discursos acadêmicos e po-
líticos resolvem o problema.

Após estas explicações e debates, ocorreu confraternização
entre os presentes.

DEBATE COMEMORATIVO
DE ANIVERSÁRIO DE

34 ANOS DO SESMT

Dr. Grimaldi no momento da Palestra
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os dias 19/08 e 02/09, o Sintesp re-
alizou Assembléia Extraordinária
para alteração e atualização do Es-

tatuto da Entidade. A primeira etapa foi a en-
trega antecipada de sugestões pelos Direto-
res, ao Departamento Jurídico, e em seguida
a formação de uma Comissão de Trabalho. A
Assembléia  teve a participação da Diretoria
e de diversos associados, que acharam bas-
tante importante participarem deste proces-
so. “Transcorridos 12 anos, vemos nosso es-
tatuto passar por processo de atualização/
modernização tão necessários à existência de
qualquer organização. O mundo evolui e com
ele a necessidade de evolução das relações.
Temos um estatuto muito bem elaborado, di-
versas vezes elogiado e que serviu de refe-
rência para outras entidades, por isso sua exis-
tência há 12 anos”. Neste processo, particu-
larmente, temos a elogiar o empenho da dire-
toria do SINTESP, pelo esforço realizado nes-
ta mudança, visto que ao analisarmos as pro-
postas, observamos o cuidado tomado em pri-
orizar o interesse da categoria e da entidade,
em detrimento das pessoas que estão em ges-
tão. Neste sentido, vemos a criação de vice-
presidências regionais, que fortalecerão as re-
presentações locais, a extinção da
2ª vice-presidência estadual, que
permitirá uma readequação fun-
cional, bem como o mandato com
uma única reeleição, para a pre-
sidência, que permitirá a não per-
petuação neste cargo da entidade,
renovando as ações pelas idéias
de novas pessoas, tudo em prol
da categoria. Firmamos a esperan-
ça de que este novo estatuto re-
visto em 2006, possa reger as re-
lações de nossa entidade por um
longo período. Se assim não for,
encorajamos os colegas a se en-
volverem nos processos que di-
zem respeito ao futuro de nossa

SINTESP ATUALIZA ESTATUTO
categoria e entidades. Participe ativamente –
Você faz a diferença”, enfatiza Jorge Gimenez
Berruezo como participante do processo.

O Dr. Sergio Borges, advogado do Sin-
tesp e Coordenador dos trabalhos de atuali-
zação do Estatuto, afirma que “Com o adven-
to do novo Código Civil Brasileiro, foi ne-
cessário fazermos algumas adaptações, a fim
de podermos acompanhar a legislação, quan-
to a personalidade jurídica da nossa entida-
de”.

Já, Armando Henrique – Presidente do
Sintesp, justifica a convocação da revisão do
estatuto, tendo estabelecido os princípios que
nortearam os trabalhos, quais segue:

Expectativa de longa duração; Texto ob-
jetivo e enxuto, Privilegiar as competências e
funções em relação aos cargos; Foco na atua-
lização; Fortalecimento do papel das repre-
sentações regionais; Facilitar os votos a dis-
tância; Limitar a reeleição para Presidente e
definir categorias de associados. Lembrando
que um bom Estatuto não pode impedir o fra-
casso de uma Instituição, porém um Estatuto
mau formulado, pode afundar qualquer orga-
nização e especialmente favorecer a perpetu-
ação de pessoas indesejadas, locupletando-se

das organizações associativas.

Momento da Assembléia

O Sintesp esteve representado
pelo seu diretor Wagner de Paula, e
representantes da Secretaria do Tra-
ba lho ,  Força  S ind ica l ,  CUT ,
APAEST, INPAME, ABRAPHISET e
outros órgãos de representação da
sociedade civil, em reunião no mês
de Agosto com o pres idente da
ABNT Pedro Buzzato Costa.

Na ocasião foi apresentado pro-
posta de criação de um Comitê Bra-
s i le i ro  de  Segurança  Soc ia l  -
CBESS, para que posteriormente
seja implementado uma NBR espe-
cífica de saúde e segurança do tra-
balho nos moldes da OSHAS, DSS
8800,  para supr i r  necess idades
contratuais de serviços ou produtos,
para garantia de um mínimo de se-
gurança esperado pelo contratante,
usuário e comprador.

REUNIÃO
NA ABNT

Representantes
das Entidades
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Nacional Club, no bairro do Pacaembu, foi palco da
11ª edição da entrega do Prêmio Top Of Mind – que
reconhece as empresas mais lembradas pelos preven-

cionistas na área de Segurança e Saúde do Trabalho. Ocorrido
dia 26 de julho último, o evento premia as 10 marcas mais lem-
bradas, além das 18 marcas mais lembradas por segmento. A
premiação já é um sucesso no segmento e busca reconhecer o
esforço em prol da imagem e da marca de empresas e institui-
ções do setor prevencionista brasileiro, destaca o diretor da
Revista Proteção, Alexandre Gusmão. Na oportunidade, tam-
bém foi lançada oficialmente a mais nova publicação da em-
presa: a Revista Emergência. (Para o presidente do Sintesp (Sin-
dicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho no Estado de
São Paulo) Armando Henrique, o Top of Mind acaba sendo um
referencial para apontar as empresas que se destacam. “É um
excelente indicativo para cada segmento, que aponta as melho-
res práticas e resultados. Além disso, o Prêmio tem tradição e
qualidade”, define Henrique. “Para o nosso setor, o Top of Mind
destaca as marcas e mostra o modo como as empresas estão
trabalhando, sendo uma forma de saber como a empresa está
no mercado”, acredita o diretor executivo da Animaseg (Asso-
ciação Nacional da Indústria de Material de Segurança e Prote-
ção ao Trabalho), Raul Casanova. “Dentro da estrutura do
marketing, um prêmio é o presente mais almejado. Isso dá uma
dinâmica muito grande para os departamentos. O Top of Mind
traz isso para as empresas, sendo o maior prêmio que se pode
conquistar no setor”, conclui o diretor da Fiesp, Reinaldo Lenci
Filho.

Estiveram presentes pelo Sintesp, Armando Henrique, Val-
dete Lopes,  Heitor Domingues,  Wagner de Paula,  Lívia
Ghiarello e Laerte dos Santos.

Após as premiações, ocorreu um coquetel de confraterniza-
ção entre os presentes

TOP OF MIND PREMIA
MARCAS MAIS LEMBRADAS

PELOS PROFISSIOnais

Empresas premiadas

CURSOS PARA 2006
TEMA DATA HORÁRIO
Instrutor de Operadores 16 /10 a 19/22h
de Empilhadeira 20/10/06
Perfil Profissiográfico 21/10/2006 08/18h
Previdenciário
Técnicas de Instrumentos 23/10 a 19/22h
de Medições de Agentes 26/10/06
Ambientais
Instrutor de Ponte Rolante 28/10 e 08/18h

04/11/06
Temos outros módulos de cursos. Cursos Sujeitos alterações

Inscrições e informações entrar em contato pelo tel: 3362-1104 R.38

EVENTOS 2006
O SINTESP E O SENAC IRÃO REALIZAR MAIS TRÊS EVENTOS ATÉ
O FINAL DO ANO.
VEJA ABAIXO OS LOCAIS E DATA, PODENDO SOFRER
ALTERAÇÕES.

DATA LOCAL
20/10 SENAC -  GUARULHOS
10/11 SENAC – PRESIDENTE PRUDENTE
24/11 SENAC – SANTO ANDRÉ

NOVOS CONVÊNIOS
O SÓCIO EM DIA AGORA JÁ TEM ONDE FAZER LOCAÇÃO DE INS-
TRUMENTOS DE MEDIÇÃO, COM DESCONTO DE 50% E PREÇOS
ESPECIAIS PARA COMPRA E CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS.
EMPÓRIONET – INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO & PROJETOS
TEL.: 11-3992-5857 – SITE: WWW.EMPORIONET.NET

SINTESP FECHOU CONVÊNIO COM A UNIBERO EM VÁRIOS CUR-
SOS, PARA ASSOCIADOS E DEPENDENTES.
15% - GRADUAÇÃO
10% - PÓS GRADUAÇÃO
10% - SEQÜENCIAIS
10% - EXTENSÃO
ACESSE O SITE WWW.UNIBERO.EDU.BR PARA SE INFORMAR
DOS CURSOS

CONVÊNIO COM CONSULTÓRIOS DE PSICOLOGIA
Dando seqüência ao convênio fechado com consultórios de psicolo-
gia, informamos que além do endereço da Rua do Orfanato, nº 1079
na Vila Prudente, os associados poderão também utilizar em São
Bernardo do Campo, na Rua Almerinda Cemoline Rebucci, 10 - sala
2 - esquina com Rua MMDC no Bairro Paulicéia. Informações pelos
Telefones 4071-3681 e 9771-1109.

PLANO DE SAÚDE AOS ASSOCIADOS
O SINTESP RENOVOU CONVÊNIO DO PLANO DE SAÚDE, AGORA
DIRETAMENTE COM A METRÓPOLE, COM REAJUSTE DE 10%,
ABAIXO DO ESTIPULADO PELA ANS- AGÊNCIA NACIONAL DE
SAÚDE, QUE FOI DE 11,6%.
FAÇA SUA INSCRIÇÃO ATRAVÉS DO NOVO TELEFONE 3224-1201
– SITE www.metropolesaude.com.br
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