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MOVIMENTO SINDICAL - PÁG. 2

SESMT COMPLETA 35 ANOS
Como todos os anos ocorre, o Sintesp co-

memorará no dia 27 de julho, mais um ano
do Sesmt no Brasil.

O evento ocorrerá no auditório da Funda-
centro, das 8h30 às 12h30.

Maiores informações no site do Sintesp.
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O SINTESP
E O MOVIMENTO
SINDICAL

Nos dias 21 e 22 de junho, mais de 200 presidentes de
sindicatos de todo o país se reuniram na Praia Grande para a realização da Ple-

nária Nacional da Força Sindical. Representando o SINTESP e todos os técnicos de segu-
rança do Estado de São Paulo, estivemos eu e nosso vice-presidente, Laércio Fernandes. Na
ocasião, foram tratados diversos assuntos que interessam não só o movimento sindical como
o SINTESP, os trabalhadores e a sociedade como um todo.

Um dos temas discutidos foi a degradação das Centrais Sindicais. Houve um consenso
entre Centrais e governo para a legalização das mesmas. Vale lembrar que esse acordo
obteve consenso entre as representações. Isso é muito importante pois apesar das Centrais
Sindicais já se fazerem representadas junto ao Estado e serem amplamente reconhecidas,
elas não têm a devida personalidade jurídica, o que muda com a legalização.

Outro tema debatido foi a geração de emprego digno. Um dos pontos levantados foi o de
que a economia está sinalizando crescimento, mas a geração de emprego não está acompa-
nhando o ritmo da produtividade. Isso acontece por um lado, devido às novas tecnologias,
por outro, ainda há a ameaça da precarização do trabalho em alguns setores, especialmente,
com condições de trabalho ruins e problemas gerados pela terceirização.

Diante dessa questão, discutiu-se ainda a garantia das conquistas trabalhistas. Temos
acompanhado os discursos dos representantes do capital, os empresários, que atribuem à
legislação trabalhista a responsabilidade pelo engessamento da economia e da geração do
emprego formal. No entanto, nós, trabalhadores, não aceitamos a retirada dos direitos con-
quistados, especialmente os vinculados ao regime seletista.

Nesse contexto, outro ponto alto de discussão foram os novos desafios das relações de
trabalho. Procurou-se visualizar a transição e adaptação do sindicalismo para a realidade
de um mundo globalizado, que demanda um realinhamento de condutas de forma inteligente
e de forma negociada.

Não se pôde também deixar de abordar a reforma da Previdência Social, que deve contar
com a participação do movimento sindical e o uso de critérios socialmente responsáveis. O
grande desafio é a modernização do sistema, eliminando os desvios de recursos e a incompe-
tência de gestão.

A Emenda 3 também fez parte da pauta. Nesse sentido, é preciso salientar que ao contrá-
rio do entendimento de alguns profissionais da área prevencionista de que essa questão não
atinge a nossa área, a Emenda 3 interfere profundamente na nossa atuação na medida em
que defendemos a manutenção do SESMT próprio com vínculo empregatício e não a contra-
tação de profissionais como pessoas jurídicas (o que seria facilitado com a aprovação da
emenda). Aceitar a Emenda 3 equivale a aceitar a terceirização do SESMT na reforma da
NR-4, o que certamente promoveria a precarização da área de SST.

Uma boa notícia que trazemos do encontro foi o anúncio pelo ministro do Trabalho,
Carlos Lupi, do esperado convênio entre o MTE e o Inmetro nas atividades de laudos e
certificações técnicas, atendendo dessa forma um grande anseio do setor de fabricação e
distribuição de equipamentos de segurança.

Mostramos, com tudo isso, que o SINTESP vem participando ativamente junto à Força
Sindical das discussões dos grandes temas das relações de trabalho por entendermos que o
sindicalismo atuante e moderno não pode permanecer apenas olhando para seu próprio
umbigo. Não se pode deixar que decisões sejam tomadas por setores que desconhecem as
necessidades da Segurança e Saúde no Trabalho. Fazer isso seria deixar que se desvalori-
zasse a proteção dos trabalhadores.

Armando Henrique - Presidente do SINTESP

A união de diferentes entidades gerou, no
mês de abril, a Agenda Brasil de Segurança
no Trabalho. Dando continuidade a questão,
foi realizada no dia 13/06 nova reunião para
se discutir o texto base sobre o tópico Articu-
lação Política. O objetivo foi sugerir ações que
fortaleçam o Ministério do Trabalho e Empre-
go (MTE) e, mais especificamente, o Departa-
mento de Segurança e Saúde no Trabalho
(DSST), as Delegacias Regionais do Traba-
lho (DRT’s) e a Fundação Jorge Duprat Fi-
gueiredo de Segurança e Medicina (Fundacen-
tro) tanto em termos de importância como em
autonomia dentro da esfera governamental.

Esse é o primeiro ponto da Agenda, que
traz ainda os seguintes temas: Política Nacio-
nal de Segurança e Saúde do Trabalhador
(PNSST); Educação e Regulação. A iniciativa
da Agenda conta com a participação da
Animaseg, ABS, Abraseg, ABPA, Sindiseg, SIN-
TESP, ABPCEA, Fenatest e Cerest-SP. Há ain-
da o apoio das revistas Proteção e Cipa.

“Uma das coisas mais importantes do se-
tor é que temos diversas entidades. Cada uma
tem seus interesses particulares. Mas nessas
reuniões levantamos a pauta de interesses co-
muns. Podemos trabalhar isso em conjunto, o
que nos dará uma força maior para influenci-
ar na política conjuntural, e quanto mais enti-
dades aderirem, mais força teremos”, afirma
o diretor da Animaseg, Raul Casanova.

Pontos debatidos na reunião: A composi-
ção das representações tripartites no âmbito
do MTE nas discussões de SST devem contem-
plar ao menos um profissional especializado
nessa área, por bancada.

 Necessidade de criação de um plano de
carreira para especialistas em SST dentro do
quadro de auditores fiscais do MTE, com atu-
ação específica em meio ambiente de traba-
lho e estímulo à integração dos Ministérios
do Trabalho, Saúde e Previdência.

Revitalização da área de SST do MTE, res-
tabelecendo o status de secretaria do DSST,
visando à agilização das ações administrati-
vas, políticas e técnicas em prol da melhoria
das condições do meio ambiente de trabalho,
o que daria mais força para o setor de SST
como um todo.

Em relação a Fundacentro, elencou-se a
definição de um plano de gestão com ações
focadas em pesquisa e promoção de SST; des-
tinação de 2% do valor arrecadado pelo SAT
para custeio da entidade; ampliação do qua-
dro técnico especializado na área de SST; cri-
ação de um conselho técnico-científico com
participação das entidades representativas do
setor e que a presidência da Fundacentro seja
escolhida pelo presidente da República, a par-
tir de uma lista tríplice, formada pelo conse-
lho curador da entidade, contemplando crité-
rios técnicos.

Entendemos que mais importante do que
as questões pontuais, são as conjunturais da
área de Segurança e Saúde no Trabalho. Não
devemos ficar omissos, afirma Armando Hen-
rique, presidente do SINTESP.

ENTIDADES DISCUTEM
AGENDA BRASIL

DE SEGURANÇA NO TRABALHO
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epois de realizar even-
tos em parceria com o

Sindicato dos Metalúrgicos e
com o Sindicato da Constru-
ção Civil, ambos da cidade
de São Paulo, o SINTESP re-
alizou juntamente com o
Sindicato dos Empregados
no Comércio de São Paulo
(SECSP) mais um evento
na área de SST. “É um
evento altamente positivo.
Os palestrantes são pesso-
as que convivem com o as-
sunto e defendem na práti-
ca a Segurança e Saúde do Trabalhador”,
afirma o presidente do SINTESP, Armando
Henrique. “Há muito tempo tínhamos o in-
tuito de reunir pessoas preocupadas com a
SST. O comércio tem trabalhadores adoecen-
do. Vamos continuar lutando para melhorar
as condições de trabalho”, completa a direto-
ra de Segurança e Saúde do SECSP, Cleonice
Caetano.

PARCERIA PROMOVE MAIS UM EVENTO

Ramalho (SINTRACON/SP), Armando (SINTESP),
Rafael Mario (FECOMERCIO), Cleonice

(COMERCIÁRIOS), Fabio Amaro (FECESP0) e
Remízio Todeschini (FUNDACENTRO)

Na ocasião,
foram realizados
dois painéis. O
primeiro deles
abordou ações
preventivas em
relação às LER/
DORT de diferen-
tes instituições
públicas do Esta-
do de São Paulo.
Para tanto, houve
a presença
de represen-
tantes do

INSS, do Programa de Prevenção de
LER/DORT da DRT/SP e do Programa
de Saúde do Trabalhador da Secretaria
Estadual de Saúde. O segundo discutiu
o anexo I da NR-17 voltado para os ope-
radores em checkout, trazendo represen-
tantes da DRT/SP, de trabalhadores e em-
pregadores.

A parceria também rendeu, junta-

mente com o apoio da DRT/SP, a publicação
de um Manual sobre boas práticas em SST
no comércio. A questão das LER/DORT e
também do trabalho em checkout são retra-
tadas no material. Além das palestras e do
lançamento do manual, o evento ocorrido
no mês de junho trouxe a apresentação de
teatro do Grupo do CRST de Santo André.
A peça mostrou diferentes profissionais que
apontaram os problemas enfrentados por di-
ferentes categorias em relação à falta de se-
gurança, de saúde e de direitos sociais.

presidente do SINTESP
Armando Henrique jun-
tamente com os direto-

res Marcos e Franco participa-
ram do I Encontro de Técnicos
de Segurança do Trabalho de In-
daiatuba no final de maio, no
CIESP da região. O objetivo do
evento foi a criação de um Gru-
po de Segurança do Trabalho,
coordenado pelos técnicos
Carlos Eduardo Padula e Rafael
Eduardo de Araújo.

A diretoria do SINTESP valoriza e prestigia todas as iniciativas
como essa, de grupos de estudo que são ferramentas fundamentais
para o auxílio e desempenho dos técnicos de segurança do trabalho.

“Essa tradição se confunde com a própria existência de nosso
sindicato que teve como base um grupo de estudo técnico. O mais
gratificante é que o nosso colega de profissão Carlos Padula, que
tomou essa iniciativa na região, é um dos remanescentes idealistas
que fez parte do grupo que deu origem a nossa entidade”, relembra o
presidente do SINTESP, Armando Henrique.

SINTESP PARTICIPA DE

ENCONTRO EM INDAIATUBA

No final do mês de junho,
a Regional SINTESP ABCD
realizou o 2° Encontro dos
Técnicos de Segurança do
ABCD. O evento foi realiza-
do no Externato Santo Anto-
nio, em São Caetano. Foram
aproximadamente 300 técni-
cos de segurança do trabalho,
engenheiros de segurança e
estudantes que se reuniram
para discutir temas relevantes
para a área.

Na ocasião, o coordenador
do Programa de Proteção de Máquinas da Fundacentro,  Roberto
Giuliano falou sobre a NR – 12 (Máquinas e Equipamentos) e o PPRPS
(Programa de Prevenção de Riscos em Prensas e Similares). Já a evo-
lução histórica da segurança do trabalho foi abordada pelo engenhei-
ro de segurança e diretor da Abraphiset (Associação Brasileira dos
Profissionais de Segurança e Saúde no Trabalho e do Meio Ambien-
te), Leonídio Ribeiro e a NR-10 e sua aplicabilidade apresentada por
Joel Félix, da CGT (Confederação Geral dos Trabalhadores).

Esse foi o segundo evento desse ano realizado pela regional, que
ainda realizará mais dois encontros esse ano: em setembro e dezem-
bro. “O intuito é levar o conhecimento de legislação em SST ao técni-
co de segurança, tentando mantê-los o mais informado possí-
vel”, afirma o vice-presidente da Regional SINTESP ABCD,
José Oliveira Veras Filho. Para setembro, já foram escolhidos
dois temas a serem abordados: nexo técnico epidemiológico e meio

ambiente. O ter-
ceiro tema será
definido a par-
tir da opinião
dos participan-
tes do segundo
encontro e esta-
va sendo fecha-
do até a edição
do jornal.

Veras, Giuliano, Ferreira,
Albuquerque e Rene

TÉCNICOS SE REÚNEM

EM SÃO CAETANO



Jornal do Sintesp - nº 196 - Ano 20074

maior índice de dúvidas dos técnicos
que consultam o SINTESP está rela-
cionado ao PPRA. As principais ques-

tões levantadas são sobre quem pode assinar
o documento e sobre quem pode fiscalizá-lo.
Para aqueles que ainda têm dúvidas nesses
quesitos, as respostas são simples. O técnico
de segurança do trabalho pode assinar o PPRA
e só cabe ao Ministério do Trabalho e Empre-
go fazer a fiscalização.

No entanto, o técnico de segurança deve
tomar alguns cuidados. Não se deve usar a
nomenclatura laudo no relatório de avaliação
ambiental que acompanha o PPRA e sim pa-
recer técnico. Também não se devem fazer
conclusões da presença ou não de insalubri-
dade, pois essa questão caracteriza um laudo
e segundo o artigo 195 da CLT, o laudo é uma
prerrogativa do médico do trabalho e do en-
genheiro.

A Nota Técnica do DSST nº 02, de 18 de
fevereiro de 2004, afirma que apenas o MTE
é competente para fiscalizar o cumprimento
da NR-09 e assim o desenvolvimento do
PPRA. Isso significa que os fiscais do siste-
ma Crea/Confea não podem fiscalizar o
PPRA.

Essa confusão ocorre devido a uma reso-
lução do sistema Crea/Confea que diz que só

PPRA TRAZ DÚVIDAS PARA TÉCNICOS
os engenheiros de segurança podem assinar o
PPRA, mas isso é em relação a seus pares e
não a outros profissionais. Trata-se de um ato
administrativo que só pode ser aplicado aos
engenheiros do sistema e não ao resto da so-
ciedade, pois não tem força de lei.

Assim o fiscal do sistema Crea/Confea
pode fiscalizar se quem está assinando o
PPRA é um engenheiro de segurança ou um
engenheiro civil, por exemplo, o que seria
proibido por essa resolução. Mas a fiscaliza-
ção do desenvolvimento do PPRA como um
todo é prerrogativa do MTE. Só ele poderá
fiscalizar a ação do técnico de segurança, do
médico do trabalho e do engenheiro de segu-
rança sobre a NR-09 e o PPRA.

A NR-09 ainda aponta que o profissional
encarregado para elaborar, implementar e
acompanhar o PPRA deve ser um profissio-
nal capacitado para realizar essas atribuições.
Fica a critério do empregador escolher os pro-
fissionais capazes, que devem ter o conheci-
mento técnico do processo produtivo e os ris-
cos associados ao mesmo assim como de téc-
nicas de avaliação e medidas de controle. Mas
não há exigência de que esse deva ser um en-
genheiro de segurança, ou seja, o técnico de
segurança assim como outro profissional ca-
pacitado pode fazer esse trabalho.

os dias 26 e 27 de junho, aconteceu o 8º Con-
gresso Brasileiro de Segurança e Saúde no Tra-
balho, coordenado pelo engenheiro de segu-

rança e diretor da Abraphiset, Leonídio Ribeiro e rea-
lizado pela LTr. O presidente do SINTESP, Armando
Henrique, presidiu uma das mesas do evento, que apre-
sentou a Conferência “Gerenciamento de Crises Quan-
do da Ocorrência
de Acidentes Gra-
ves: Disciplina -
Atitude – Com-
portamento”.

Neste evento
foi homenagea-
do os técnicos
de  segurança
Álvaro Zocchio
I  e  Álvaro
Zocchio II.

CONGRESSO BRASILEIRO DE SST

o dia 14/06, foi lan-
çado o “Manual de
Segurança e Saúde
do Trabalho – Nor-

mas Regulamentadoras”,
escrito pelo técnico de se-
gurança do trabalho e coor-
denador de cursos do Senac
de Presidente Prudente, An-
tonio Tadeu da Costa. O
evento ocorreu em São Pau-
lo, no Palácio do Trabalha-
dor, no bairro da Liberda-
de, com apoio da Força Sin-
dical Estadual através do
Presidente Danilo.

TÉCNICO LANÇA
MANUAL SOBRE

NRS

O grupo virtual SESMT realizou seu 14º
encontro presencial no mês de junho, reunin-
do cerca de 120 profissionais de SST na Uni-
versidade Cidade de São Paulo, na Zona Leste
da capital paulista.  “Os eventos presenciais
são uma grande oportunidade não só para
aprender com grandes profissionais como
também para a troca horizontal de conheci-
mento. Além disso, por ser o SESMT uma
comunidade com todos os atores da área, ele
contribui para diminuir distâncias entre os
profissionais. Isso aliás é uma coisa maravi-
lhosa do SESMT, onde vemos o Médico e o
Técnico conversando com respeito e sem a
distância que se impõe em muitos lugares,
onde vemos também falar mais alto a idéia
de que somos todos voltados para única fi-
nalidade, embora tenhamos formações dife-
rentes, onde vemos o respeito a partir do con-
vívio e não do distanciamento, isso é uma
lição que deveria ser aprendida em todas as
áreas profissionais”, explica o criador do gru-
po, o técnico de segurança Cosmo Palásio.

O evento também contou com a partici-
pação do presidente do SINTESP, Armando
Henrique. Na ocasião, foram discutidos vá-
rios temas como o nexo técnico epidemioló-
gico e suas implicações na atuação da SST,
as implicações da Emenda 3 para as relações
de trabalho e para a segurança e saúde, pon-
tos de dúvida na norma de espaços confina-
dos, a necessidade de uma produção limpa
para a preservação da saúde e segurança dos
trabalhadores e a importância do PAM (Pla-
no de Auxílio Mútuo).

 O próximo encontro do Grupo SESMT
acontece no dia 31/08, na Expo Proteção.
Serão abordadas questões como os “dois la-
dos de um acidente”, relatado por um enge-
nheiro de segurança que acidentou; os rumos
do SAT; os principais pontos da NR 10; a
importância do PCMAT; a saúde mental no
trabalho; a inserção de pessoas com defici-
ência em uma empresa de grande porte; e
higiene ocupacional.

Os organizadores deste evento foram:
Cosmo, Albuquerque e Marafanti.

GRUPO SESMT

CHEGA A 14º ENCONTRO

Armando Homenageando Técnico
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meta dessa atual gestão do
SINTESP é investir cada vez
mais em alcançar os seus re-

presentados, os técnicos de seguran-
ça do trabalho, e também as empre-
sas. Para isso, o sindicato vem se de-
dicando a cada vez mais atingir os di-
versos locais do interior de São Paulo. Uma das medidas para facilitar
esse trabalho está sendo investido na estrutura de suporte operacio-
nal, o qual foi considerado o mais adequado para atender as necessi-
dades de todas as regiões do estado.

É importante ressaltar que esse trabalho é uma continuidade da
gestão anterior, quando se investiu toda a energia da diretoria para a
estruturação do atendimento operacional e para a aquisição da sede
própria. Essas ações foram realizadas dentro do proposto e previsto
pelo sindicato, o que possibilita hoje essa nova atuação e o estabeleci-
mento de novos desafios.

SINTESP AMPLIA AÇÃO EXTERNA

ela primeira vez , o SINTESP recebeu o Prêmio
Marca Brasil 2007, da revista Cipa, na catego-
ria entidades prevencionistas. A premiação tra-

dicionalmente vinha sendo dada a Fundacentro e ou-
tras entidades do setor. No entanto, nesse ano, o resul-
tado foi diferente, e o sindicato escolhido como pre-
miado pelos próprios leitores da revista. A cerimônia
de entrega ocorreu no Blue Tree Convention Ibirapuera. O prêmio foi
recebido por Armando Henrique. Também estavam presentes no even-
to os diretores do SINTESP: Laércio Fernandes, De Paula, Laerte,
Guerra, Marcos e Albuquerque.

Esta escolha deve-se ao fato do sindicato ter crescido 300% nos
últimos quatro anos. O SINTESP tem se configurado como o maior
realizador de eventos e cursos de qualificação profissional de SST, o
segundo maior acervo técnico do Brasil e vem acumulando sucessi-
vos recordes em atividades e participações de diversos especialistas
da área. Além disso, destaca-se pela defesa da categoria dos técnicos
de segurança do trabalho na sua base no Estado de São Paulo e nas
demandas conjunturais, especialmente, no modelo tripartite.

“Certamente tudo isso con-
tribuiu para a indicação dos lei-
tores dessa conceituada revis-
ta. Conclamamos aos colegas
técnicos de segurança do tra-
balho a compartilhar conosco
a alegria desse resultado que
consideramos ser mérito de to-
dos os profissionais técnicos de
segurança e nossos parceiros”,
avalia o presidente do SIN-
TESP, Armando Henrique.

SINTESP RECEBE

PRÊMIO MARCA BRASIL 2007

Marcia, Guerra, Marcos, Albuquerque,
Armando, Laerte, De Paula e Fernandes.

Uma assembléia realizada em junho convocou profissionais para a
criação do Sindicato dos Técnicos e Empregados nas Empresas de Servi-
ços de Eletrodomésticos, Refrigeração e Distribuidora de Peças de Ele-
trodomésticos e Refrigeração do Estado de São Paulo. O novo sindicato
atenderia pela sigla de SINTESP. Diante disso, o nosso Sindicato através
do diretor Porfírio esteve presente ao local, para impedir o uso da mesma
sigla do Sindicato dos Técnicos de Segurança no Estado de São Paulo.

Na ocasião, também estiveram presentes representantes do Sindi-
cato dos Comerciários e do SINTEC (Sindicato dos Técnicos de Ní-
vel Médio). Juntamente com o SINTESP, foi feita uma assembléia de
repúdio ao novo sindicato, que não foi formado pela ausência de pes-
soas da área. Ainda foi feito um Boletim de Ocorrência de Preserva-
ção de Direito devido ao uso indevido da sigla SINTESP e encami-
nhado um ofício para o Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e
Documentos de São Paulo com o objetivo de preservar a sigla do Sin-
dicato dos Técnicos de Segurança.

SINTESP IMPEDE USO INDEVIDO DE SUA SIGLA
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PROGRAMAÇÃO DOS EVENTOS DO SINTESP DURANTE
A FEIRA DE SEGURANÇA EXPO-PROTEÇÃO

2ª CIPASSAT – CICLO DE PALESTRAS MULTIPROFISSIONAIS DE
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

DIA 29/08/2007
2º Encontro de Segurança e Saúde no Trabalho no setor
comerciário no Estado de São Paulo
8h30 - Abertura
9h - Palestra - Tema: A nova NR-17 e sua aplicação

Palestrante convidado:
9h45 - Palestra - Tema: Sistema de Gestão em Segurança e

Saúde no Trabalho - Palestrante convidado: Mario Bonciani
10h30 - Atividade interativa - Convidado: José Antonio da Silva
10h45 - Palestra - Tema: Ergonomia nas atividades com check-out

Palestrante convidado: Maria de Lourdes Moure
11h30 - Palestra - Tema: A Pessoa com Deficiência no Comercio

Palestrante convidado: Carlos Aparecido Clemente
12h15 - Debate / Encerramento

2º ENEC – Encontro Estadual dos Cipeiros
– Encontro dos Cipeiros Comerciários de São Paulo
14h - Abertura
14h15 - Palestra - Tema: Treinamento como ferramenta do bom

desempenho da atividade da CIPA no setor comerciário
Palestrante convidado: Maria Inês Pinedo

15h - Palestra - Tema: Relacionamento dos cipeiros e resultado
do trabalho da CIPA no setor comerciário - Palestrantes
convidados: Rogério de Jesus  Santos/ Cleonice Caetano Souza

16h - Debate / Encerramento
16h10 - Visita a feira de Equipamentos de Segurança

DIA 30/08/2007

5º Fórum Técnico de Debates (Metalurgia de SP)
8h30 - Abertura
9h - Palestra - Tema: Gestão aplicada no PPRPS

Palestrante convidado: Terucatsu Koga
9h45 - Palestra - Tema: Convenções Coletivas em SST –

Experiência Metalúrgica de SP - Palestrantes convidados:
Hildeberto Bezerra Nobre Filho e Ricardo Silveira da Rosa

10h30 - Atividade interativa - Convidado: José Antonio da Silva
10h45 - Painel PPRPS - CPN-IM - Debatedores: Mauro Soares

(Trab/CUT), Odwaldo Álvaro (Patronato), Hildeberto B.
Nobre Fº / Ricardo S. Rosa (Gov/DRTE/SP), Roberto do
Valle Giuliano (Gov/Fundacentro) e Carlos Augusto Lopes
(Trab/Força Sindical). Mediador: José de Oliveira Veras Filho
(Sintesp)

11h30 - Debate c/participantes do Painel

2º ENEC – Encontro Estadual dos Cipeiros
– Encontro dos Cipeiros Metalúrgicos de São Paulo
14h - Abertura
14h15 - Palestra - Tema: Treinamento como ferramenta do bom

desempenho da atividade da CIPA no setor metalúrgico
Palestrante convidado: Maria Inês Pinedo

15h - Palestra - Tema: Relacionamento dos cipeiros e resultado do
trabalho da CIPA no setor comerciário - Palestrantes convidados:
Adonai Gomes Ribeiro / Luis Carlos de Oliveira (Luizinho)

16h - Debate / Encerramento
16h10 - Visita a feira de Equipamentos de Segurança

DIA 31/08/2007

2º ENETEST – Encontro Estadual dos Técnicos
de Segurança do Trabalho
8h30 - Abertura
9h - Palestra - Tema: Legislação Previdenciária como fator de

prevenção - Palestrante convidado: Dr. Enrico Supino
9h45 - Palestra - Tema: As mudanças da NR-4 e o Conselho de

classe no futuro da profissão dos Técnicos de Segurança do
Trabalho - Palestrante convidado: Armando Henrique

10h30 - Atividade interativa - Convidado: José Antonio da Silva
10h45 - Palestra - Tema: Relações sindicais na Saúde e Segurança

do Trabalho - Palestrante convidado: Adir de Souza
11h30 - Palestra - Tema: Ações integradas e multiprofissionais

Palestrante convidado: Rinaldo Marinho
12h15 - Debate / Encerramento

2º ENEC – Encontro Estadual dos Cipeiros
– Encontro dos Cipeiros da Construção Civil de São Paulo
14h - Abertura
14h15 - Palestra - Tema: Treinamento como ferramenta do bom

desempenho da atividade da CIPA no setor da construção civil
Palestrante convidado: Maria Inês Pinedo

15h - Palestra - Tema: Relacionamento dos cipeiros e resultado do
trabalho da CIPA no da construção civil - Palestrantes convidados:
Laércio Fernandes Vicente / Antonio de Sousa Ramalho Júnior

16h - Debate / Encerramento
16h10 -  Visita a feira de Equipamentos de Segurança

O SINTESP ESTARÁ TAMBÉM PARTICIPANDO
NA FEIRA COM UM ESTANDE NA RUA 5000

CURSOS  2007

TEMA DATAS HORARIOS
Elab/Implentação do PPRA 23 à 27/07/07 19/22hs
PPP- Perfil Profissiográfico 06 à 10/08/07 19/22 hs
Previdenciário
INSTRUTOR DE CIPA 11,18,25/08  08/17 hs

e 01/09/07
Cursos Sujeitos alterações.

EVENTOS 2007
DATA EVENTO LOCAL
27/07/07 Debate Técnico no Sintesp

– ANIVERSARIO SESMT Sede
10/08/07  Debate Técnico no Sintesp Sede
17/08/07  Encontro Técnico Sobre SST Osasco
24/08/07  Debate Técnico no Sintesp Sede
29 a 31/08/07 Expo Proteção
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O TÉCNICO DE SEGURANÇA DO
TRABALHO E O MEIO AMBIENTE

s degradações ambientais que têm ocorrido nos Recur-
sos Naturais – o ar, o solo e a água - demonstram que as
indústrias não têm levado em consideração as caracte-
rísticas físicas, químicas e biológicas desses recursos

naturais e as suas capacidades de recuperação para sua auto-reno-
vação.

Felizmente alguns profissionais de segurança do trabalho pas-
saram a observar e a entender a degradação que poderá ocorrer em
uma fábrica que não investe em sistemas de tratamento de efluen-
tes, colocação de filtros nas chaminés ou outros meios de preven-
ção de doenças do trabalho e de acidentes ambientais. Dessa for-
ma, passaram a se especializar nes-
sa área, a procurar cursos ou ou-
tras informações através do SIN-
TESP.

Essa conscientização, infeliz-
mente, ainda não alcançou uma
parcela significante da população,
que continua a provocar mudanças
drásticas nos ecossistemas, alte-
rando-os de forma a prejudicar o
próprio homem.

A Natureza tem uma grande ca-
pacidade de se recuperar, no entan-
to, essa capacidade é limitada e,
muitas vezes, um recurso natural
degradado não tem condições de
voltar às suas características origi-
nais, causando a destruição de seus componentes e sérios danos ao ser
humano. É o que vem ocorrendo com a água potável, boa para o con-
sumo humano, que hoje chega a menos de 10% de toda água existente
em nosso planeta e que está ficando cada vez mais escassa devido à
contaminação dos rios e do lençol freático. Outro problema é o aque-
cimento global, no qual uma parcela da radiação solar penetra na at-
mosfera e esquenta a superfície da Terra, irradiando calor que volta ao
espaço, aumentando a temperatura média na Terra, causada por alte-
rações na atmosfera provocadas por atividades humanas.

Grande parte dos raios solares alcança a terra, sendo uma par-
cela refletida antes de atingir a superfície. A parte da radiação que
não é refletida é posteriormente remetida pela Terra, sob a forma
de calor. A presença de alguns gases na atmosfera tais como o
Metano (CH4) – 18%, Cloro Flúor Carbono (CFC) – 14%, Óxido
Nitroso (N2O) – 6%, outros gases – 13% e principalmente o gás
carbônico (CO2) - 49%, torna a mesma opaca à radiação térmica
que tenta sair do espaço, devolvendo-a a Terra, ocasionando o
Aquecimento Global, fenômeno também conhecido como Efeito
Estufa.

Algumas fontes antrópicas (provocadas pelo homem) de gera-
ção de CO2 são a queima de combustíveis fósseis, provenientes do
petróleo, queimadas nas florestas, depósitos de lixo (lixão).

Conseqüências do aquecimento global já são observadas como
a elevação da temperatura. O inverno já não é tão frio como anti-
gamente. Alterações nas precipitações pluviométricas, como o au-
mento de chuvas no nordeste e seca na Amazônia. Elevação do
nível do mar, lembram do Tsunami? Ressacas recentemente no Rio
de Janeiro e em Santos.

As notícias estão diariamente nos jornais e na televisão, as pro-
vas estão em toda parte: a poluição do ar, da água e do solo, as

mortes causadas por contamina-
ções de substâncias tóxicas e de-
sequilíbrio ambiental chegam a
ameaçar a própria sobrevivência da
espécie humana.

Qual é o aprendizado que tem
sido colhido dessas ocorrências?
Entre eles, destacam-se os treina-
mentos dos operadores de uma ins-
talação, a identificação mais rigo-
rosa dos aspectos ambientais da or-
ganização e a criação de algumas
ferramentas como, por exemplo, a
Análise de Riscos, os Estudos de
Impactos Ambientais e os Planos
de Emergência.

Desse processo de aprendiza-
do, resultam também alguns conceitos novos de gestão empresari-
al, tais como a certificação do Sistema de Gestão Ambiental pela
norma internacional ISO 14001 e Programa de Gerenciamento de
Risco – PGR.

Se nós prevencionistas continuarmos fazendo pouco caso
nas questões ambientais, certamente nosso país estará, em curto
espaço de tempo, alcançando os dois países mais poluidores do
mundo que são a China e os EUA.

Mas, como bom profissional em segurança do trabalho que
somos, devemos atentar para duas situações de riscos: o acidente
súbito e imprevisto e os operacionais que podem ocorrer rotineira-
mente e de forma gradual. Como essas duas situações quase sem-
pre causam danos ao meio ambiente e a saúde humana do trabalha-
dor, sua ocorrência deve ser evitada por medidas preventivas. E
esta é uma das atividades do técnico de segurança do trabalho que
está descrita na Portaria 3.275/89 do MTE.

Wagner De Paula - Diretor Social do SINTESP
Técnico de Segurança do Trabalho e Gestor em Meio Ambiente
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