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TRABALHOS PARA ATUALIZAÇÃO

DA NR 4 ENTRAM NA RETA

FINAL, “COMO NORMA

PROMOTORA DA SST”
Estão acelerados os trabalhos do GTT

(Grupo de Trabalho Tripartite) para entregar
ao DSST (Departamento de Segurança e Saú-
de no Trabalho) as propostas de alteração da
NR 4. O prazo final para entrega das atuali-
zações é até dia 30 de maio de 2008.

Na última reunião do GTT, realizada em
fevereiro passado, houve um impasse a pon-
to de suspender a discussão da norma e tirá-
la da pauta, mas conseguimos chegar a um
consenso, de que dada a sua importância,
vamos dedicar um esforço concentrado por
parte das três bancadas, para que consiga-
mos atender ao cronograma de trabalhos e
concluir esta norma até o final do mês de
maio.

A NR 4, que está há seis anos e meio em
discussão, já se configurou como uma das
normas mais demoradas nesse processo tri-
partite. Para nós, essa demora tem uma ex-
plicação lógica, uma vez que as normas são
compostas por complexidades. Costumamos
classificar essas complexidades por três agru-
pamentos: o primeiro agrupamento é das nor-
mas que são essencialmente técnicas, por-
tanto, não há dificuldades pra conduzir um
processo de reforma porque não envolve
outros interesses. Um exemplo disso foi a
NR 10 que é quase 100% técnica.

O segundo agrupamento está relaciona-
do as normas que são consideradas por cau-
sa do envolvimento de aspectos técnico e
econômico, ou seja que geram custeio e im-
pactos de investimentos, aumentando um
pouco mais a sua complexidade nas discus-
sões.

Já a NR 4, em nossa opinião é composta
por três níveis: o técnico, o econômico e o
político, o que lhe coloca como uma das mais
complexas no universo das normas regula-
mentadoras. Diante disso, a NR 4 é a base
de sustentação de todas as NRs, podendo ser
configurada como a Norma “Promotora” de
todas as demais Normas ou Legislação Pre-

vencionista. É ela que acaba, por natureza,
puxando a aplicabilidade das demais e forta-
lece a figura do gestor, pois a NR 4 tem essa
figura de organizar a gestão ou disciplinar o
gestor especializado de todas as outras nor-
mas.

Em vigor há mais de 30 anos, salientamos
que a NR 4 foi constituída em uma realidade
diferente da que vivemos atualmente. Hoje,
temos uma globalização latente em todos os
níveis, além de que convivemos com a ter-
ceirização de uma forma que não temos como
reverter. Além disso, temos as grandes em-
presas de hoje, que via de regras, tem a mes-
ma quantidade de trabalhadores no estabele-
cimento só que divididos em vários CNPJs,
então a NR 4, na sua reforma, deve se prestar
para ajustar essas questões.

Por isso, especialmente, a Comissão Tri-
partite está construindo a reforma da NR 4
com base em dois princípios: o primeiro é o
de ampliar esse serviço às demais categorias
de estabelecimentos e relações de emprego.
Se a primeira NR 4, que está em vigor, teve a
preocupação de atender as grandes empresas,
agora nós temos que ter a preocupação de
ampliar a aplicação da NR 4 para as peque-
nas e médias empresas, e inclusive de
estendê-la para o serviço público e outras
modalidades de geração de emprego. Em
relação ao segundo princípio, informamos
que o mesmo consiste em promover a qua-
lidade do serviço, uma vez que atualmente
o serviço na área de saúde e segurança está
tendo muito desvio de qualidade. Nós te-
mos boas práticas, mas também temos mui-
tos exemplos que não são tão bons, os quais
inclusive têm atingido de forma negativa a
imagem da saúde e segurança do trabalho,
carecendo de controle social. Para tratar des-
te tema, o Sintesp, promoveu em sua Sede,
no mês de março, uma reunião preparatória
com a bancada dos trabalhadores

Com menos de dois meses para sua con-

clusão, ainda há pontos que estão travando a
atualização da norma, o principal deles é
questão da relação de emprego. Isto está acon-
tecendo porque os profissionais envolvidos,
mesmo na bancada dos trabalhadores, não es-
tão chegando num consenso com relação a
essa questão, ou seja, parte da bancada dos
trabalhadores entende – e este é o caso da
Força Sindical, que é representada por mim
no GTT -, que não deve ser terceirizado o
Sesmt atual por que a terceirização, nesse
caso, consistiria em uma precarização dos ser-
viços, mas tem central sindical que entende
que pode flexibilizar essa questão para ter um
controle social mais palpável.

A posição do Sintesp, uma vez que esta-
mos compondo a comissão tripartite repre-
sentando a Força Sindical, é a de defender os
trabalhadores e tudo o que procuramos fazer
é sob a ótica de que seja bom para os traba-
lhadores e se é bom para os trabalhadores,
será bom para os profissionais especializa-
dos também.

E com relação a favorecer os técnicos
de segurança na atualização da NR 4, afir-
mamos que, de acordo com a linha dorsal
do trabalho do Sintesp, a entidade quer que
a saúde e segurança seja efetivamente am-
pliada. Nós queremos que a saúde e segu-
rança de trabalho, de preferência seja uni-
versalizada para que todos os 70 milhões
de trabalhadores se beneficiem de fato do
serviço de prevenção de acidentes e doen-
ças do trabalho. E entendemos que isso
acontecendo de forma inquestionável, o
técnico de segurança terá seu mercado de
trabalho ampliado também, significando
mais geração de emprego para os especia-
listas e, consequentemente, a melhoria da
qualidade de vida e trabalho digno para os
trabalhadores, conforme preconiza a OIT –
Organização Internacional do Trabalho.

Armando Henrique - presidente
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DA CREDENCIAL

DO TÉCNICO DE

SEGURANÇA
 
Nos últimos anos tem se agravado o

prazo para a confecção e entrega da cre-
dencial do Técnico de Segurança do Tra-
balho, pelo Setor de Credenciamento do
Ministério do Trabalho e Emprego, prin-
cipalmente no Estado de São Paulo.

O Sintesp já esteve em reunião em
Brasília por diversas oportunidades, o que
de certa forma resolve o problema tempo-
rariamente, mas o rodízio de pessoas e até
a Chefia deste setor, faz com que a situa-
ção se agrave a cada ano.

Atualmente o Sintesp tem recebido
diversas reclamações por parte dos interes-
sados, que muitas vezes perdem uma vaga
de emprego, pois a empresa alega que o
próprio auditor fiscal do MTE não
permite ao profissional exercer suas
atividades somente com o protocolo. Mui-
tos técnicos têm ligado ao setor responsá-
vel pedindo pela emissão das credenciais
em Brasília, mas a dificuldade de contato
também é grande, pois o setor responsável
só está disponível das 13:30 às 15:00 ho-
ras. Com isso, o tempo de espera das cre-
denciais tem chegado ao prazo de, aproxi-
madamente, 7 meses para sua liberação.

Solicitamos que os colegas prejudi-
cados entrem em contato com a Ouvidoria
do MTE através do site www.mte.gov.br/
ouvidoria e também envie mensagens via
e-mail ou correspondência ao Ministro do
Trabalho informando o problema.

Cabe ressaltar, que se o MTE liberas-
se a aprovação do nosso Conselho, esta
carga de trabalho sairia do MTE e passaria
a ser responsabilidade do Conselho da
Categoria.

MOBILIZAÇÃO DO CONSELHO TODO DIA 20
O Sintesp está convocando todos os técnicos de

segurança para fazerem uma mobilização, todo o dia
20 de cada mês, em prol do Conselho de Classe em
nível nacional. O objetivo é sinalizar ao Governo
que existe uma união da categoria em torno do inte-
resse da criação ou regulamentação do Conselho.

A iniciativa de se fazer uma mobilização nesses
moldes foi decidida durante a assembléia dos Técni-
cos de Segurança realizada na Federação dos Técni-
cos de Segurança do Trabalho, em Brasília, no mês
de janeiro, quando foi elaborada a “Carta de Brasí-
lia”, na qual os profissionais assumiram o compro-
misso de estabelecer uma conduta padrão de mobili-
zação para todo o país.

O dia 20 de fevereiro foi marcado para ser o pri-
meiro dia da mobilização e teve uma resposta muito
positiva do setor. Segundo Armando Henrique, o sin-
dicato tem dados concretos oriundos da Casa Civil,
do Ministério do Trabalho, de alguns deputados, as-
sim como através das centenas de e-mails de mani-
festação dos técnicos de segurança que chegaram na
entidade colocando-se a favor e que contribuirão para
que a mobilização seja realizada mensalmente.

“O Sintesp e a Federação estão pedindo que a

categoria se mobilize e se organize para que cada
um faça a abordagem que mais lhe convier, dentro
da sua área de atuação, em prol do Conselho da Clas-
se. Neste momento o primeiro foco das entidades
será o Ministério do Trabalho, para sensibilizá-lo
quando a questão. Num segundo momento será abor-
dada a Casa Civil, com a ministra-chefe da Dilma
Rousseff, uma vez que o projeto está lá e queremos
que eles o liberem. E em terceiro lugar, faremos uma
aproximação com os líderes de partido e até com o
presidente Lula”, informou Armando Henrique.

Por isso, as entidades aconselham que os técni-
cos de segurança procurem o deputado ou senador
em quem votaram para falar a respeito. Esta aborda-
gem também pode ser feita através de cartas e e-mails.
“Vai chegar o momento em que essas autoridades
vão precisar nos ajudar neste sentido, por isso a mo-
bilização não tem um local específico pra acontecer,
ela é pulverizada e acontece nos locais onde tem téc-
nicos de segurança atuando. Através disso, a nossa
intenção é fazer a mobilização crescer cada vez mais
e partirmos para visitas as DRTs ou até mesmo for-
mar uma caravana pra Brasília”, explicou Armando
Henrique.

Para abordar am-
plamente a questão da
NR 4 e seu novo di-
mensionamento, o
Sintesp realizou no dia
14 de março de 2008,
no Senac-Santo An-
dré, na Rua Ramiro
Colleoni, 110, Centro de Santo André, SP, um deba-
te técnico que reuniu técnicos de segurança do tra-
balho, engenheiros de segurança, e um representan-
te da ABHO – Associação Brasileira de Higiene Ocu-
pacional.

O encontro, que foi mediado e coordenado por
José Oliveira Veras Filho, vice-presidente do Sin-
tesp Regional ABC, contou com as participações de
outros representantes da regional, como Luiz Carlos
Crispim, José Ferreira Nascimento e Benê Oliveira
Nunes, que de forma objetiva e didática, responde-
ram a série de questionamentos efetuados pelos par-
ticipantes durante o evento.

Entre as dúvidas apresentadas destacou-se pelos
presentes a discordância de como a Portaria 17, que
altera a NR 4, foi publicada. No entendimento de
alguns técnicos essa questão deveria ser mais am-
plamente discutida, ou seja, ter um parecer mais apro-
fundado e que atenda as expectativas de todos os
interessados.

Outro tema relevante durante a reunião foi a ques-
tão do CNAE – Classificação Nacional de Atividade

SINTESP PROMOVEU DEBATE TÉCNICO NO SENAC – SANTO ANDRÉ
Econômica de
cada empresa,
uma vez que é o
código que clas-
sifica, de acordo
com a atividade
que a empresa
executa, se ela é

de grau de risco 1, 2, 3, 4, e assim por diante, consis-
tindo em uma ligação direta com a NR 4 e suas reso-
luções.

Segundo o Sintesp Regional ABC, o objetivo
principal do debate técnico foi mostrar a visão da
entidade e também de outros órgãos que participa-
ram das decisões acerca da NR 4, por exemplo, uma
vez que os assuntos são discutidos de forma triparti-
te e nem sempre atendem o anseio de todos, também
como os resultados podem não ser significativo para
a maioria dos profissionais envolvidos.

Em continuidade a este projeto, está previsto a
realização de mais uma edição do debate técnico, no
dia 28 de março, desta vez no Colégio Anchieta, em
São Bernardo do Campo.

Com esta iniciativa, o Sintesp atua para dissemi-
nar as informações visando atingir resultados mais
positivos para o setor e conquistar cada vez mais me-
lhorias para quem são os maiores interessados: os
técnicos de segurança do trabalho e demais profissi-
onais envolvidos neste universo da segurança ocu-
pacional.
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DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES É COMEMORADO
COM PALESTRA TÉCNICA NO SINTESP

Marli Maranho, Tânia, Cleonice e Armando

Neusa, da Secretaria Nacional da Mulher
da Força Sindical

SINTESP GUARULHOS TAMBÉM COMEMOROU

O Sintesp Guarulhos também
aproveitou a data para homenagear
as representantes femininas do se-
tor. Na regional de Guarulhos foi
oferecido um café da manhã come-
morativo que contou, inclusive,
com a presença do presidente do
Sintesp, Armando Henrique, que fez
um parecer sobre “A visão do Sin-
tesp e a Mulher na Segurança do
Trabalho”. Além de Selma Rossana,
diretora do Sintesp da regional de
Guarulhos, que apresentou o tema
“O valor feminino aplicado ao Am-
biente de Trabalho”. A programação contou ainda com uma palestra da Dra. Aline
Hirosse, fisioterapeuta e ergonomista, que falou sobre “A importância da prática de
exercícios físicos na vida feminina”. A comemoração foi encerrada com sorteios e
distribuição de brindes.

Palestra de Cláudia Carvalho

Auditório, durante a palestra

Por Carol Gonçalves

Para comemorar o Dia Internacional das
Mulheres (08/03), cerca de 50 pessoas, entre
homens e mulheres, compareceram ao II En-
contro das Técnicas de Segurança do Traba-
lho, organizado pela Secretaria da Mulher do
Sintesp, na tarde do dia 7 de março.

A intenção do evento foi reunir as profis-
sionais em torno de uma palestra sobre saúde
da mulher e novas técnicas no setor de ergo-
nomia. Segundo Tânia Angelina dos Santos,
responsável pela Secretaria da Mulher do Sin-
tesp, 80% dos profissionais da área são ho-
mens, ou seja, a freqüência feminina é muito
pequena.

Ela explicou que para reciclar e atualizar
os profissionais, o sindicato oferece palestras

técnicas quinzenalmente, mas geralmente o
público é masculino, por isso costuma esco-
lher datas ligadas a mulher para contar com
uma maior participação delas nos encontros.
Tania observou que todos estão em campa-
nha pelos direitos das mulheres: governo fe-
deral, centrais sindicais, inclusive elas pró-
prias, menos as técnicas de segurança do tra-
balho. “Só que elas também são mães e mu-
lheres. Apesar de ter o nível de escolaridade
técnico ou superior, há muita técnica que apa-
nha do marido ou foi expulsa de casa porque
engravidou solteira. É uma realidade, inde-
pendente da profissão. A função da Secreta-
ria da Mulher é orientar a respeito desses as-
suntos, além de que a agravante é maior por-
que temos mulheres sob nossa responsabili-
dade”, disse.

Por outro lado, esclareceu que a intenção
não é criar o “Clube da Luluzinha”, e sim in-
tegrar homens e mulheres, por isso eles sem-
pre são convidados, além disso, muitos pos-

suem mulheres na gestão é precisam se atua-
lizar.

O evento começou com o histórico de luta
das mulheres contado por Selma Rossana,
diretora do Sintesp da regional de Guarulhos.
“Estamos aqui para comemorar o dia das
mulheres que foram, são e sempre serão”,
destacou.

Em seguida, Dra. Claudia Carvalho Cam-
pos, fisioterapeuta, técnica de segurança do
trabalho e discente do Sintesp, palestrou so-
bre as técnicas mais modernas de ergonomia,
incluindo as novas ferramentas e a NR 17,
que estabelece parâmetros que permitem a
adaptação das condições de trabalho às ca-
racterísticas psicofisiológicas dos trabalha-
dores; a jornada múltipla da mulher que a
leva ter mais problemas de LER/DORT de-
vido aos movimentos repetitivos; e a neces-
sidade da integração de todas as áreas dentro
de uma empresa em relação à segurança no
trabalho. “O setor de ergonomia ainda se de-
para com falta de conhecimento. Empresas,
técnicos, engenheiros, todos que estão envol-
vidos, acham que ergonomia ainda é sinôni-
mo de gastos, somente gastos”, salientou.

No final de sua apresentação, convidou
todos para uma ginástica em dupla, com di-
reito a encher bexiga, jogá-la de um lado a
outro, estourá-la no corpo do colega e fazer
caretas para ele.

Armando Henrique, presidente do Sintesp,
também fez questão de dar uma palavra so-
bre a ocasião: “a mulher tem ocupado seu de-
vido espaço. A visão machista inibe o avan-
ço, mas está havendo mudanças e estou mui-
to feliz. Parabéns às mulheres”.

Quem também prestigiou o evento foi o
vereador da Força Sindical Cláudio Prado.
Segundo ele, é importante comemorar o Dia
Internacional das Mulheres. “Elas não ganham
nada fácil neste país. A conquista do espaço é
difícil, e para a mulher é o dobro. A vantagem

é que elas são dedicadas, estudam mais e têm
a mente mais aberta. Com isso, a distância
vai ser rompida em curto prazo.” O vereador
também frisou que a data representa um ato
de luta pelos direitos das mulheres, não só
uma comemoração.

Como presente, a Secretaria da Mulher ga-
nhou uma colcha de fuxico, trabalho manual
da técnica de segurança do trabalho e advo-
gada Fátima Feitosa. Já as mulheres que com-
pareceram ao evento foram presenteadas pelo
Sintesp com rosas vermelhas e um bolo co-
memorativo.
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SINTESP REALIZOU I SEMINÁRIO DE SAÚDE

E SEGURANÇA DO TRABALHADOR DE SERTÃOZINHO E REGIÃO

Momento de abertura

Armando, De Paula
e Peninha,
da Força Sindical

FORÇA SINDICAL PARTICIPA DE

REUNIÃO COM O SINTESP

No dia 18 de março foi realizada em São
Paulo, SP, uma reunião que contou com a
participação de dirigentes sindicais da For-
ça Sindical, através da Secretaria Nacional
de Saúde e Segurança do Trabalho, da enti-
dade, representantes do Sintesp e dos prin-
cipais sindicatos de base, filiados à Força,
com o objetivo de desenvolver o planeja-
mento das ações de trabalho para o ano de
2008.

A reunião teve como propósito também
a preparação do manifesto pelas vítimas de
acidentes do trabalho, que será feito no pró-
ximo dia 28 de abril. Segundo Armando
Henrique, presidente do Sintesp, este é con-
siderado o dia mundial para a lembrança das
vítimas e, a princípio, as entidades sindicais,
montaram uma comissão para atuar em prol
deste trabalho.

“O objetivo deste manifesto é chamar a
atenção da sociedade e procurar envolver,
ao máximo possível, as entidades sindicais,
afinal são três mil trabalhadores que mor-
rem por ano vítimas de acidentes no traba-
lho, além de 15 mil mutilados, que são reti-
rados das frentes de trabalho por causa das
seqüelas e mais de 350 mil que são afasta-
dos anualmente por causa de outros tipos de
acidentes e que são bancados pela previdên-
cia e sociedade em geral”, declarou o presi-
dente do Sintesp.

Após esta primeira reunião, já está em
andamento a formação do segundo grupo de
estudo, coordenado por Arnaldo Gonçalves,
secretário nacional de Saúde e Segurança do
Trabalho da Força Sindical, e que visa pro-
mover um movimento que dê diretrizes para
que sejam desenvolvidas ações de forma
focada em nível nacional.

PRESIDENTE DO SINTESP PARTICIPOU DO ENCONTRO ESTADUAL DE

TÉCNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO DE ALAGOAS
Com o objetivo de reunir os Técnicos de Segurança do Trabalho e demais interessados no

tema, o Sintest – AL – Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho de Alagoas, promoveu
o I Encontro Estadual de Técnicos de Segurança do Trabalho de Alagoas, no dia 20 de março de
2008, no auditório do Cerest/AL - Centro de Referência Estadual em Saúde do Trabalhador, em
Maceió, Alagoas.

O encontro contou com as presenças de Armando Henrique, presidente do Sintesp, que abor-
dou o tema “As discussões da nova NR-4 na Comissão Tripartite” e Jurandir Bóia, presidente da
Fundacentro, que falou sobre “Políticas de Governo em Segurança e Saúde do Trabalho”.

O evento foi considerado de elevada importância pelos especialistas e Técnicos de Seguran-
ça presentes. Destacaram-se dois pontos importantes: o primeiro foi a informação, por parte do presidente da Fundacentro, sobre a intenção
do Governo de estender para todos os estados do Nordeste a assistência técnica da Fundacentro. O segundo ponto referiu-se ao compromisso
assumido por Jurandir Bóia, de apoiar a regulamentação dos técnicos de segurança junto ao Ministro do Trabalho, por entender que trata-se
de um assunto de extremo interesse social e, consequentemente, relevante para o bom desempenho dos profissionais técnicos de segurança.

O Sintesp – Regional de Ribeirão Preto, re-
alizou no dia 14 de março de 2008, no auditó-
rio da Copercana, em Sertãozinho, SP, o I Se-
minário de Saúde e Segurança do Trabalhador
de Sertãozinho e Região. O evento, que contou
com os patrocínios das empresas Proteção To-
tal e GTST Segurança do Trabalho, teve apoio
da Fundacentro, do Ministério do Trabalho e
Emprego e da GSO.

O evento alcançou uma excelente repercus-
são entre os profissionais envolvidos com o se-
tor de segurança e saúde da região e marcou
com sucesso a primeira fase do plano de reali-
zação de 10 eventos na base de subsedes do
Sintesp no Estado de São Paulo em 2008. Se-
gundo Armando Henrique, presidente do Sin-
tesp, esta iniciativa atendeu o que foi estabele-
cido na Convenção de Diretoria do Sintesp fei-
ta no mês de fevereiro, de que será realizado
um grande evento na base de cada subsede e
Sertãozinho inaugurou esse planejamento.

Cerca de 230 participantes, entre eles repre-
sentantes dos setores de governo, patronal e dos
técnicos de segurança, mostraram a importân-
cia em realizar um evento com este caráter em
uma região emergente, mas que também de-
monstra carência de informações técnicas na
área de segurança e saúde do trabalho. “O se-
minário foi uma forma que encontramos de in-
teriorizar a política do Sintesp esse ano em prol
do técnico de segurança”, destacou Armando
Henrique.

O I Seminário foi composto pelas palestras
de Joaquim Gomes Pereira, engenheiro eletri-
cista, de produção e de Segurança do Trabalho
no Ministério do Trabalho e Emprego (Auditor
Fiscal do MTE); docente de cursos de Enge-
nharia de Segurança do Trabalho e coordena-
dor do GTT da Nova NR-10, que abordou o
tema “Oportunidade de Melhoria em Seguran-
ça Elétrica nos Ambiente de Trabalho”; Anto-
nio Marcelo Brandão, que falou sobre as ações
de segurança e saúde do trabalho sob a ótica de
recursos humanos, mostrando a necessidade do
setor de segurança e saúde do trabalho valori-
zar a questão do planejamento, visando um in-
vestimento melhor na aplicação e apresentação
do custo/resultado com o objetivo de alcançar
avanços positivos nesta área; e Armando Hen-
rique, presidente do Sintesp, que mostrou como

estão sendo desenvolvidas as discussões da NR
4 na Comissão Tripartite.

Para Evaldir Jesus de Morais, vice-presiden-
te do Sintesp, regional Ribeirão Preto, e que
coordenou o evento, este foi um dos melhores
seminários já realizados na região. De acordo
com ele, houve uma participação muito efetiva
de técnicos de segurança e os palestrantes res-
ponderam à altura a expectativa dos participan-
tes.

Entre as demandas da região que foram le-
vantadas nas fichas de avaliação, Evaldir enu-
merou a necessidade de novos encontros com
abordagens em torno de questões como a ela-
boração do PCMAT e do PPRA; Riscos Quími-
cos; Ginástica Laboral; Responsabilidades Ci-
vil e Criminal; Espaços Confinados, entre ou-
tros temas de relevância para o setor.

Entre os fatores de maior importância du-
rante a realização do seminário, Evaldir desta-
cou em primeiro lugar o conhecimento que foi
levado aos participantes, principalmente, no que
diz respeito as questões relativas a NR 10 e as
atividades do Sintesp; em segundo lugar o in-
tercâmbio que aconteceu entre todos os presen-
tes. “Foi um momento significativo e de opor-
tunidade para congregar com colegas da área”,
ressaltou ele. E em terceiro lugar, Evaldir sali-
entou o caráter de responsabilidade social do
evento, que arrecadou mais de 400 quilos de
alimentos não perecíveis. “Esta participação
voluntária demonstrou a valorização que o pro-
fissional tem e o apoio que deram a nossa inici-
ativa”, concluiu ele.
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Com o objetivo de valorizar os profissio-
nais de segurança existentes no país, foi rea-
lizado no dia 25 de março de 2008, no Museu
Biológico do Instituto Butantan, em São Pau-
lo, SP, a solenidade de entrega da 22ª edição
do Prêmio Destaque, que homenageou 20
personalidades dos setores de segurança do
trabalho, saúde do trabalho, segurança empre-
sarial e prevenção e combate a incêndio que
se destacaram no ano de 2007.

O Prêmio Destaque, realizado anualmen-
te pelo Grupo Cipa, é uma tradição no seg-
mento de segurança e prevenção no Brasil e
desde que foi criado já homenageou mais de
300 pessoas.

Este ano, o processo de escolha dos pre-
miados ocorreu em três fases: Na primeira,
leitores e internautas indicaram diversos no-
mes para compor o quadro de indicados. Na
segunda fase, as entidades apontaram dez
nomes do quadro de indicados que foram para
a terceira fase, etapa em que os vencedores
das edições anteriores indicaram os cinco des-
taques: os três primeiros colocados recebe-
ram o Prêmio Destaque 2007 e, já os 4º e 5º
lugares receberam o Menção Destaque 2007.

Os homenageados no Prêmio Destaque

PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA DO BRASIL SÃO HOMENAGEADOS NA

22ª EDIÇÃO DO PRÊMIO DESTAQUE

2008 pela Revista Cipa foram Adir
de Souza, Cosmo Palasio de
Moraes Jr., Elias Bernardino da Sil-
va Jr., José Augusto da Silva Filho
e Laerte dos Santos. Os outros vo-
tados na terceira fase do segmento
Segurança do Trabalho foram Ar-
mando Henrique, Fernanda
Giannasi, Jaziel Aristides de Car-
valho, Heitor Domingues de Olivei-
ra, Carlos Alberto do Nascimento,
Cláudio Kcau e Alfredo Luiz da
Costa.

O Sintesp comemorou a con-
quista do Prêmio Destaque este ano
por Laerte dos Santos, que é dire-
tor do Sintesp. Nossos parabéns ao
companheiro, por seu trabalho e
compromisso na defesa pela vida e
a integridade física dos trabalhado-
res brasileiros. 

Estiveram presentes na soleni-
dade de entrega do Prêmio os dire-
tores do Sintesp, Heitor
Domingues, Valdírio Guerra, Laerte
dos Santos, Cosmo Palasio e Mil-
ton Perez.

Cosmo
Palasio recebe
a homenagem

do diretor
do Sintesp

Heitor
Domingues

O coordenador
do evento
Sevieri,
ao lado
dos diretores
Guerra,
Perez,
Heitor,
Cosmo
e Laerte
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No dia 11 de março de 2008, a Câmara dos
Deputados aprovou, simbolicamente, em ses-
são extraordinária, o PL 1.990/07, do Executi-
vo, que regulamenta o funcionamento das cen-
trais sindicais brasileiras. O projeto vai à san-
ção presidencial.

Das cinco emendas que foram aprovadas em
bloco, quatro foram sugeridas e trabalhadas pelo
FST (1, 2, 3 e 4) junto ao Senado Federal. Ape-
nas uma emenda, a de autoria do deputado Au-
gusto Carvalho (PPS/DF), foi votada nominal-
mente e derrotada. A emenda tratava do fim do
desconto automático da contribuição sindical.

O deputado Augusto Carvalho, com sua
emenda desejava que a contribuição sindical
fosse descontada só depois de prévia autoriza-
ção do trabalhador, tal como foi aprovada na
primeira fase de discussão da matéria, em outu-
bro passado. Na ocasião, os deputados aprova-
ram tal emenda por 215 votos, contra 161 e 7
abstenções.

A aprovação da emenda criaria grandes
embaraços para o trabalhador e para as entida-
des sindicais, pois manteria a compulsoriedade
da contribuição, porém com mudanças no me-
canismo de cobrança, que certamente prejudi-
caria financeiramente as entidades sindicais.

As emendas do Senado foram relatadas e
aprovadas pelos deputados Vicentinho (PT/SP),
pela Comissão de Trabalho; Carlos Willian
(PTC/MG), Comissão de Finanças e Tributa-
ção; e Sérgio Barradas Carneiro (PT/BA), Co-
missão de Constituição e Justiça.

Por 234 votos favoráveis à emenda do Se-
nado, o desconto automático da contribuição
sindical fica mantida até que “a lei venha a dis-
ciplinar a contribuição negocial, vinculada ao
exercício efetivo da negociação coletiva e à apro-
vação em assembléia geral da categoria”.

A emenda do deputado Augusto Carvalho
recebeu 171 votos e houve ainda seis absten-
ções, num total de 411 deputados votantes. As
centrais sindicais estão em processo de negoci-
ação com o Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE) para definir um mecanismo democráti-
co de sustentação financeira das entidades sin-
dicais. O projeto de lei que será produto dessa
negociação será encaminhado para exame e
votação do Congresso Nacional, conforme Por-
taria 546, de 07 de novembro de 2007, expedida
pelo MTE. O fato novo é que a tendência inici-
al da reforma sindical, era acabar com a repre-
sentação das categorias diferenciadas através do
fim da unicidade sindical (que se enquadra nos-
sa categoria). Esta tendência está descartada.

CÂMARA APROVA PL 1.990/07
E PROJETO DAS CENTRAIS VAI À

SANÇÃO PRESIDENCIAL
O Sintesp já iniciou as negociações com

os sindicatos patronais em prol da Conven-
ção Coletiva da Categoria de 2008. O novo
termo começa a vigorar em 1º de maio próxi-
mo e na pauta de reivindicações por parte do
Sintesp constam aumento real de 10%, além
da inflação, assegurar os direitos adquiridos
que foram conquistados pela categoria até o
momento, entre outros itens.

“Estamos fazendo um esforço concentra-
do para conseguir o aumento real de 10% e
acreditamos que diante do cenário atual bra-
sileiro, os empresários serão sensíveis a esta
questão e, portanto, seremos bem sucedidos”,
afirmou Armando Henrique, presidente do
Sintesp.

As negociações envolvem a participação
de 262 sindicatos patronais o que faz com que
a Convenção Coletiva da Categoria apresen-
te uma complexidade extraordinária em rela-
ção as outras categorias de classe no país.

Dr. Sérgio Luiz Barbosa Borges, advoga-
do do Sintesp, contou que o Sindicato come-
çou a estabelecer um piso salarial desde 1993,
reconhecido como o primeiro piso da catego-
ria. Em 1996, o Sindicato firmou o primeiro
acordo judicial em dissídio coletivo em con-

CONVENÇÃO COLETIVA DA CATEGORIA 2008
SINTESP JÁ INICIOU NEGOCIAÇÕES COM OS SINDICATOS PATRONAIS

junto com a Fiesp e alguns outros sindicatos
filiados a entidade corporativa. Então, duran-
te esse período que vigorou de 1993 a 1996,
o Sintesp só conseguiu o reajuste do seu piso
através de julgados do Tribunal Regional do
Trabalho. Mas em 1996, a Fiesp fez uma com-
posição, por meio de um acordo judicial em
dissídio coletivo que refletiu de forma positi-
va para a categoria. A partir de 1997, a Fiesp
junto com a Fecomercio, a Associcam e algu-
mas outras entidades patronais começaram a
firmar convenção coletiva de trabalho com o
Sintesp, sendo que perdura até hoje essa for-
ma de negociação, independente do sindicato
instaurar dissídio coletivo com os demais sin-
dicatos patronais.

Para o Dr. Sérgio Luiz, esse quadro é muito
positivo, pois facilita o processo nos julga-
dos que o Tribunal Regional do Trabalho vem
aplicando durante este período. “Um parte dos
sindicatos patronais acabam compondo com
o Sintesp e outras preferem aguardar o julga-
mento. Porém, nossa expectativa é que este
ano mais sindicatos patronais venham a ade-
rir na composição desse acordo e certamente
teremos resultados expressivos”, salientou o
advogado do Sintesp.

No dia 12 de março de 2008 foi realizada
no auditório da sede da ABNT – Associação
Brasileira de Normas Técnicas, em São Paulo,
SP, uma reunião para a implantação da Comis-
são de Estudo Especial de Segurança e Saúde
Ocupacional. Mais de 100 pessoas de vários
segmentos da sociedade estiveram presentes e
ressaltaram a importância desta iniciativa para
o país. Laerte dos Santos, diretor do Sintesp, foi
um dos convidados e considerou como uma
agradável surpresa encontrar personalidades
importantes que  instituíram a Segurança e Me-
dicina do Trabalho no Brasil.

Segundo informações, cerca de 15 entida-
des do setor de Segurança e Saúde do Trabalho,
além do Ministério do Trabalho e Ministério
Público do Trabalho, estiveram representadas e
ressaltaram a necessidade de regularmente se-
rem atualizadas e desenvolvidas normas de Se-
gurança, Saúde e Meio Ambiente, contando,
para isso com o compromisso de cada uma das
entidades e participação direta do segmento or-
ganizado.

O diretor de Normas da ABNT, Eugênio
Tolstoy, iniciou o evento expondo as razões que
levaram a ABNT a criar esta comissão. Já os
trabalhos foram conduzidos por Marcia Cristina
de Oliveira , gerente do Processo de Normali-
zação da ABNT, que convidou o representante
do Sintesp para expressar sobre a participação
da entidade no cenário da SST durante a reu-
nião, “Na oportunidade fiz um histórico das ati-
vidades prevencionistas em nosso país, princi-
palmente sobre as atribuições e competências

ABNT IMPLANTOU COMISSÃO DE

SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO
dos Técnicos de Segurança do Trabalho”, in-
formou Laerte. O diretor do Sintesp contou, ain-
da, que aceitou colaborar em uma das sub-co-
missões futuras, representando os Técnicos de
Segurança de todo Brasil na Comissão. “Por-
tanto, esperamos que esta Comissão tenha o
êxito almejado por todos e o consenso seja o
norte das nossas ações de agora em diante. Para
tanto, conto com a colaboração de todos os pre-
vencionistas através de idéias e sugestões para
melhoria das ações, visando o bem estar e qua-
lidade vida dos trabalhadores, bem como o de-
sempenho profissional dos Técnicos de Segu-
rança com o objetivo de elaborar uma norma
que atenda os anseios da sociedade e esperando
que desta norma surja  o encaminhamento do
tão esperado ̀ Código Nacional de Segurança e
Saúde Ocupacional´. Acreditamos que elemen-
tos e conhecimento  para tal missão nobre é que
não irão faltar através dos seus componentes”,
declarou ele.

Dando continuidade a programação, foi so-
licitado aos presentes a escolha do Coordena-
dor da Comissão Especial. Leonídio Ribeiro,
presidente da OBESST – Organização Brasi-
leira das Entidades de Segurança, Saúde do Tra-
balho e Meio Ambiente, entre outras atribuições,
foi eleito por unanimidade, especialmente pelo
seu histórico bem sucedido de atuação a favor
do prevencionismo no Brasil.

A primeira reunião da Comissão foi agen-
dada para o dia 2 de abril próximo e dará conti-
nuidade aos diálogos para a efetiva implanta-
ção do processo normativo neste setor.

PARTICIPE DO JORNAL
PRIMEIRO PASSO ANUNCIANDO

AQUI A SUA EMPRESA.
ENTRE EM CONTATO PELO

TEL: 3729-9178
OU E-MAIL:

sintesp@adsmkt.com.br
e FALE COM

SOLANGE MIRANDA
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Diretores do Sintesp:
De Paula, Sebastião e Guerra

A Força Sindical fez o
Lançamento da “Festa do 1º
de Maio da Força Sindical”,
no dia 18 de março, no Via-
duto do Chá, em São Paulo.
A manifestação contou com a
parceria da CUT – Central
Única dos Trabalhadores e
tem como tema para este ano
“Reduzir a Jornada é gerar empre-
go”. Com esta iniciativa as entida-
des visam atuar em prol da redução
da jornada de trabalho sem diminuir
salários.

As centrais pretendem reunir
mais de 2 milhões de pessoas no dia
1º de maio de 2008, na Praça Campo de Bagatelle, na Zona Norte.
Durante o lançamento oficial, a Força Sindical deu início à distribui-
ção de seis milhões de cupons para o sorteio de cinco apartamentos e
10 carros novos, que serão realizados ao longo dos shows de artistas
consagrados que estão programados para acontecer durante o evento.

Os cupons que já estão à disposição dos trabalhadores em diver-
sos Sindicatos e Federações filiados a Força Sindical.

Segundo a assessoria de comunicação da Força Sindical, além
da comemoração na Zona Norte, a entidade programou comemo-
rações de menor porte em São Bernardo do Campo e Guarulhos.
Estiveram presentes ao evento representando o SINTESP, os dire-
tores Wagner de Paula, Sebastião Ferreira e Valdírio Guerra.

FORÇA E CUT PREPARAM FESTAS

DO DIA DO TRABALHO
Nasce uma nova revista voltada para os profissionais das áreas de

saúde e saúde e segurança do trabalho, publicada pela ADS Editora
Comunicação e Marketing. A Revista SAMU - Suprimentos para Aten-
dimento Médico de Urgência é uma publicação segmentada que abor-
da assuntos da área da saúde, primeiros socorros, prevenção e SST -
Saúde e Segurança no Trabalho.

O evento de lançamento da revista foi realizado no dia 18 de Mar-
ço, no Espaço São Paulo e contou com a presença de empresários do
ramo da saúde, profissionais da área como médicos, enfermeiros, bom-
beiros, resgatistas e técnicos de segurança do trabalho.

A Revista SAMU prestou uma homenagem a essas pessoas que
trabalham zelando pela vida e saúde dos pacientes, que são o público-
alvo da publicação. O enfermeiro que realiza atendimento pré-hospi-
talar, Antônio Cláudio de Oliveira, presidente do Colégio Brasileiro
de Enfermagem em Emergência (COBEEM) foi homenageado como
representante da categoria dos resgatistas. Para representar os enfer-
meiros a Revista SAMU prestou uma homenagem simbólica à Elaine
Aparecida Leoni, secretaria geral do sindicato dos enfermeiros de São
Paulo. Representando os Bombeiros estava presente a Lisandra
Donamore, do Corpo de Bombeiros de São Paulo. A categoria dos
Técnicos de Segurança do Trabalho, foi representada pelo presidente
do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho de São Paulo,
Armando Henrique. Para receber a homenagem realizada aos médi-
cos foi convocado o presidente da Associação Paulista de Medicina
do Trabalho, Aizenaque Grimaldi.

 A gerente da Revista SAMU, Adalgisa de Souza, afirmou em dis-
curso que a revista terá informações para todos os profissionais que
atuam com saúde no país e pretende se tornar um suprimento de in-
formação nacional no setor em geral e também na área de saúde e
segurança do trabalho. “A saúde, que não apenas comporta os cuida-
dos e tratamentos médicos, será compreendida também no aspecto
prevencionista. Os médicos e técnicos de segurança do trabalho, que
zelam pela saúde dos trabalhadores, terão uma atenção especial na
linha editorial da nossa revista”, afirma.

LANÇAMENTO DA REVISTA SAMU
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Com a proposta de divulgar e aproxi-
mar suas ações junto ao trabalhador bra-
sileiro, a Fundacentro - Fundação Jorge
Duprat Figueiredo de Medicina e Segu-
rança do Trabalho, aproveitou a apresen-
tação do novo design do portal da enti-
dade, para estreiar a Rádio Web Funda-
centro. Através deste trabalho, a cada se-
mana, um novo programa de entrevistas,
com duração média de quatro minutos,
será inserido no portal para download
para rádios e entidades interessadas.

O primeiro programa, já disponível no
portal, contém uma entrevista com a pes-
quisadora Ana Maria Tibiriçá Bon, a res-
peito do trabalho da instituição no setor
de marmorarias. “Outros quatro progra-
mas, já produzidos, incluem entrevistas
com os pesquisadores Arline Sydneia
Abel Arcuri ,  sobre nanotecnologias;
Jófilo Moreira Lima Júnior, sobre Progra-
ma de Condições e Meio Ambiente do
Trabalho (PCMAT) e construção civil;
José Possebon, sobre benzeno; e Francis-
co Kulcsar Neto, sobre o trabalho em es-
paços  conf inados” ,  ressa l ta  Jorge
Magdaleno, diretor executivo da entida-
de.

Produzidos pela equipe do Setor de
Recursos Instrucionais (SRI), do Centro
Técnico Nacional da Fundacentro, os pro-
gramas são gravados e publicados no por-
tal no formato MP3, para download com
acesso gratuito aos interessados. Confor-
me forem produzidos novos programas,
os mais antigos continuarão disponíveis
no portal ainda por determinado tempo.
O endereço do portal da Fundacentro é:
www.fundacentro.gov.br

FUNDACENTRO ESTRÉIA

NOVO PROJETO PARA

RÁDIO WEB O SINTESP e o
SINSAUDESP rea-
lizaram o I Encon-
tro dos Técnicos de
Segurança do Tra-
balho no Setor da
Saúde.  O evento
ocorreu no dia 22/
02, no Auditório do
S I N S A U D E S P.
“Essa parceria en-
t re  os  s indicatos
visa realizar even-
tos  em conjun to
voltados para a Se-
gurança e Saúde no
Trabalho, no setor
da Saúde. Pretende-
mos trabalhar em
prol do trabalhador
dessa área. O SIN-
TESP oferecendo
sua experiência em
segurança no traba-
lho, e o SINSAUDESP abrindo suas portas
para o debate dessa questão. Assim ambos
darão respaldo às ações dos técnicos de se-
gurança”, avalia o diretor do SINTESP,
René Cavalcanti.

O intuito é que sejam realizados encon-

SINTESP REALIZA EVENTO EM PARCERIA
COM O SINDICATO DA SAÚDE

tros anuais. Além disso,
planeja-se realizar outros
eventos em conjunto,
que ainda estão em dis-
cussão. Nesse primeiro
encontro, estiveram pre-
sentes técnicos de segu-
rança e diretores dos dois
sindicatos. Na ocasião, o
técnico de segurança e
administrador hospitalar
Carlos Aparecido dos
Santos apresentou as
Resoluções I e II  do
CTPR (Comissão Tri-
partite Permanente Regi-
onal) da NR-32. Tam-
bém foi apresentada a
Resolução III, que está
em consulta pública.
Santos é membro do GT
da NR-32.

Ainda foi realizado
um debate com o públi-

co presente. O presidente do SINTESP, Ar-
mando Henrique, o secretário geral, Joa-
quim, e o presidente do SINSAUDESP, Lião
discutiram de que forma os dois sindicatos
podem contribuir para a implementação das
resoluções do CTPR da NR-32.

MANIFESTAÇÕES EM SÃO PAULO LEMBRARÃO

VÍTIMAS EM ACIDENTES E DOENÇAS DO TRABALHO

Dia 28 de abril próximo, considerado o “Dia Mundial em Memória das Víti-
mas em Acidentes e Doenças do Trabalho”, o Sintesp, as Centrais Sindicais e
alguns órgãos governamentais irão promover, em vários pontos do Estado de
São Paulo, várias manifestações para lembrar o “Dia” e a importância das ações
preventivas em prol da saúde e segurança do trabalhador.

Para saber mais detalhes e a programação completa, acessar o site do Sin-
tesp: www.sintesp.org.br
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CURSOS 2008

Curso Atualização para Técnico de Segurança

Sócio em dia R$ 120,00 – Demais R$ 240,00

Téc. Seg. Trabalho e Demais Interessados

Carga horária: 15h - 07 á 11/04/08 - das 19 ás 22 hs

Curso Psicologia aplicada em Segurança

do Trabalho

Sócio em dia R$ 120,00 – Demais R$ 240,00

Téc. Seg. Trabalho e Demais Interessados

Carga horária: 15 h - 14 á 18/04/08 - das 19 ás 22 hs

Curso Formação de Instrutor

Sócio em dia R$ 250,00 – Demais R$ 500,00

Téc. Seg.Trabalho e Demais Interessados

Carga horária: 40 h - 05 á 21/05/08 - das 19 ás 22 hs

Curso Introdução a Gestão Ambiental

Sócio em dia R$ 120,00 – Demais R$ 240,00

Téc. Seg.Trabalho e Demais Interessados

Carga horária: 15 h - 26 á 30/05/08 - Das 19 ás 22 hs

(*) Cursos Sujeitos alterações.

Eventos – Mês de Abril e Maio

Data Evento Local

05/04 4° encontro dos Técnicos de

Segurança do ABCD Diadema

10/04 Debate Técnico no Sintesp Sede

18/04 Encontro Sobre SST Bauru

25/04 Seminário Sobre SST Campinas

28/04 Dia em Memória as Vitimas

de Acidentes do Trabalho Sede

08/05 Debate Técnico no Sintesp Sede

30/05 Seminário  Sobre SST Sorocaba  

(*) Eventos  Sujeitos alterações.

Inscrição: treinamento@.sintesp.org.br

Fone: 11-3362-1104 R. 38

CONSTRUTORA HOMENAGEIA

TÉCNICO DE SEGURANÇA
Foi realizado dia 15 de março a festa de

premiação do Concurso de Segurança, junto
aos colaboradores da Even e familiares, no
Hotel Rancho Silvestre.

Este Concurso de Segurança é realizado
pela equipe de segurança da Even e tem como
objetivo incentivar e promover a segurança
nos canteiros de obra. Todos os meses são
realizados relatórios de Inspeção de Seguran-
ça e Medicina do Trabalho, que possui sua
base nas normas e legislação vigentes. Estes
relatórios de Inspeção constam de diagnóstico e orientações para cada obra, que
através de pesos e notas para cada item, geram as notas que constará no Concurso
de Segurança.

No final do ano de 2007 concluiu-se o Concurso de Segurança com as 3 obras
que obtiveram as melhores notas. Os colaboradores Even destas obras receberam
prêmios como televisores, DVDs e micro systens. Porém, a festa foi para todos e
foi comemorada com churrasco e atividades para a família.

Neste ano de 2008 promovemos a continuidade desta proposta, aprimorando
o processo de segurança através das sugestões dos colaboradores e atualizações
constantes.

Premiação do Técnico de Segurança Efigênio - Além
da premiação aos colaboradores das obras que obtiveram
as melhores notas do Concurso de Segurança, houve a
premiação do Técnico de Segurança Efigênio Martins dos
Santos Filho. Ele foi eleito pela equipe de engenharia o
melhor Técnico de Segurança referente sua atuação pro-
fissional.

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SEGURANÇA
CONTRA INCÊNDIOS E EMERGÊNCIAS PARA
TÉCNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO

O SINTESP – Tem  prazer de convidá-lo (a) para participar do “Curso”, que terá
inicio dia 25/04/2008  dás 19h00 as 22h00 - Local do curso : Rua 24 de maio,
104 – 5º andar – Republica.
DURAÇÃO: 240 horas - 130 horas de Segurança Contra Incêndios e Emergências

        - 110 horas de Primeiros Socorros
O curso está formatado em 60% teórico e 40% prático; obedecendo os critérios
do MEC, para cursos de especialização pós Técnico
Conteúdo Programático
PCI: ENTRE OUTROS

• Legislação
• Conceituação Geral de Prevenção; Equipamentos de Combate;

Detecção, Alarme e Comunicação
• Abandono de Área
• Riscos Específicos da Planta
• Psicologia em Emergências
• Salvamento
• Emergências Químicas e Tecnológicas
• Seguros

PRIMEIROS SOCORROS
• Legislação
• Perfil do Socorristas
• Conceitos Anatômicos
• Analises de Vítimas
• Constatação de Óbito
• Socorro á Vitima
• Equipamentos para Emergências

Valor do Investimento: Sócios em dia 6 parcelas de R$ 200,00
Demais Interessados: 6 parcelas R$ 350,00
Realize sua reserva com Antecedência
Informações tel. (11) 3362-1104. R. 38 c/ Srta. Celeste
ou treinamento@sintesp.org.br
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