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Dezenas de instituições prevencionis-
tas, entre as quais o SINTESP- Sindicato
dos Técnicos de Segurança, Animaseg –
Associação Nacional da Industria de Ma-
teriais de Segurança e OBESST – Organi-
zação Brasileira de Entidades de Seguran-
ça e Saúde no Trabalho, através de pro-
cesso de consenso, elaboraram a Agenda
Brasil de Segurança e Saúde no Trabalho
– com base em 12 princípios conjunturais
considerados pelos especialistas como
inibidores de avanço na qualidade de vida
no trabalho. São eles: 1 - Implementação
da PNSST- Política Nacional de Seguran-
ça e Saúde no Trabalho; 2 – Integração
das ações e legislação dos Ministérios
do Trabalho, Previdência e Saúde; 3 -
Restabelecer o status da Secretária de
Segurança e Saúde no Trabalho; 4 - Ga-
rantir a participação de representações
das entidades técnicas prevencionistas
nas tomadas de posições de políticas na-
cionais; 5 - Garantir participação de
pelo menos um especialista em saúde e
segurança do trabalho por bancada nas
discussões tripartite; 6 - Garantir um
quadro mínimo de auditores fiscais es-
pecializados em segurança e saúde no
trabalho; 7 - Fazer divulgação e consul-
ta pública prévia sobre as deliberações
do setor; 8 - Assegurar que as ativida-
des da Fundacentro sejam focadas para
a sua atividade fim; 9 - Que a Previdên-
cia Social volte a destinar 2% do Segu-
ro Acidente de Trabalho para a Funda-
centro, como financiamento da preven-
ção; 10 - Recomposição do quadro téc-
nico da Fundacentro e melhorar sua vi-
sibilidade para a sociedade; 11 - Cria-

INTERESSES ECONÔMICOS INTEGRADOS COM A QUALIDADE
DE VIDA NO TRABALHO E PRESENÇA DO ESTADO

SONHO OU UTOPIA?

ção de um Conselho Científico na Fun-
dacentro, com participação das entidades
prevencionistas; Escolha da Presidência
da Fundacentro, Secretário(a) da SIT
“grifo nosso” através de lista tríplice,
com critérios técnicos.

Como se verifica, todas as demandas
citadas são de competência do Estado, e
o que tem se verificado é o recuo do go-
verno, na medida em que continua o pro-
cesso de desmonte da estrutura, fomen-
tado por dirigentes e políticos e ou ser-
vidores públicos que alimentam a utopia
de achar que fazer prevenção de aciden-
tes tem que ser de vontade espontânea dos
empregadores e trabalhadores, tratando
os diferentes de forma igual, com a mí-
nima estrutura que resta, direcionado para
outros focos popularescos, afinal “cons-
truir esgoto não dá voto”, não mesmo?
Como exemplo, enquanto morrem 3.000
trabalhadores por acidentes de trabalho,
morrem 50 por dengue, no entanto, gasta-
se 50 vezes mais com a prevenção da den-
gue do que com a prevenção de acidentes
de trabalho (não somos contra investimen-
tos na prevenção da dengue, só queremos
coerência com a saúde e segurança no tra-
balho). Enquanto o Ministério do Trabalho
vem tomando sucessivas medidas de trans-
ferência de responsabilidades do Estado
para os “salve-se quem puder”, exemplo o
descaso com a categoria dos técnicos de
segurança, demonstrados nas publicações
das portarias 17, 262 e no projeto do con-
selho de classe, fazendo a alegria dos maus
empregadores, desconsiderando a acúmulo
de experiência do setor especializado em
nome da moderna retirada de tutela do Es-

tado, em assim, continuando, propomos
também que se retire as regras e fiscaliza-
ção do transito de veículos, adote a con-
tribuição espontânea de impostos.

A dinâmica na realidade é a seguinte: a
empresa vende mais porque pratica preço
menor; pratica preço menor porque paga
menos tributo; paga menos tributo porque
os trabalhadores acidentam e adoecem me-
nos; acidentam e adoecem menos porque
a empresa investe na Segurança e Saúde
do Trabalhador. A empresa investe porque
tem retorno do capital, segundo axioma
mercantil de que o consumidor compra
mais da empresa saudável, produtiva e sus-
tentável – diferencial competitivo. Os pro-
fissionais técnicos de segurança do traba-
lho são contratados em qualidade e quan-
tidade superior ao mínimo estabelecido por
Lei, porque o empresário exige eficácia no
sistema de gestão e os trabalhadores e en-
tendem que a prevenção de acidentes não
é feita somente com boas intenções e dis-
cursos, sendo absolutamente necessário a
intervenção e comprometimento dos en-
volvidos. Contudo, o técnico de seguran-
ça do trabalho tem essa missão como ati-
vidade fim - não se trata de utopia.

Armando Henrique
Presidente

SINTESP E A COMEMORAÇÃO

DOS 36 ANOS DO SESMT

Este ano, para os 36 anos do SESMT, fi-
zemos desse momento uma comemoração de
forma diferente em relação ao que sempre foi
feito.

O nosso objetivo foi o de socializar mais
esse serviço, uma vez que durante esses 36
anos, nós, praticamente, nos limitamos a fa-
lar para nós mesmos. Em vista disso, nessa
comemoração, chamamos para o debate e a
reflexão o movimento sindical ligado as Cen-
trais Sindicais e representantes dos grupos tri-
partites, com o objetivo de avaliar os para-
digmas da área e envolvendo-os na reforma e
construção de um novo modelo de SESMT
com base na realidade momentânea das rela-
ções do trabalho.

O aniversário de 36 anos do SESMT foi
comemorado dia 25 de julho, na sede do Sin-
tracon-SP, Rua Conde de Sarzedas, 286 - Cen-
tro, das 9h00 às 13h00.
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O Dia Mundial do Meio Ambiente
Por Valdizar Albuquerque

O Dia Mundial do Meio Ambiente, come-
morado em 5 de junho, foi instituído após re-
comendação realizada pela Conferência das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente, reali-
zada em 1972, em Estocolmo, na Suécia.

No Brasil através do decreto 86.028, de
27 de maio de 1981, instituiu a Semana Naci-
onal do Meio Ambiente, em todo o território
nacional, ocorrendo na primeira semana do
mês de junho, quando se comemora o “Dia
Mundial do Meio Ambiente”.

Segundo o decreto, a Semana Nacional do
Meio Ambiente tem por finalidade promover
a participação da comunidade nacional na
preservação do patrimônio natural do país,
onde a cargo do Ministério do Interior, atra-
vés da Secretaria Especial do Meio Ambiente
cabe a coordenação das comemorações da
Semana Nacional do Meio Ambiente. Desde
então tem sido realizado atividades festivas a
cada ano e também atividades em prol da
conscientização para a preservação de nos-
sos recursos naturais.

Em 2008 o objetivo não foi diferente, po-
rém alerto sobre a necessidade de trabalhar-
mos para efetivamente colocarmos em práti-
ca as ações para a preservação e recuperação
do meio ambiente.

Com o advento da Agenda 21, na qual
constam ações para serem adotadas global,
nacional e localmente, por organizações do
sistema das Nações Unidas, governos e pela
sociedade civil, e que constituí-se na mais
abrangente tentativa já realizada de orientar
para um novo padrão de desenvolvimento
para o século XXI, cujo alicerce é a sinergia
da sustentabilidade ambiental, social e eco-
nômica, podemos concluir, com o passar do
tempo, que na teoria muito se fez, mas, que
na prática, pouco se resultou em benefícios
diante do grau de degradação existente.

A mídia passa constantemente as altera-
ções ambientais que parte da comunidade ci-
entífica atribui às ações antrópicas, como as
chuvas excessivas fora de época e secas ex-
tensas em determinadas regiões, verões inten-
so, degelo nas calotas, desertificação, oriun-
das do efeito estufa, no entanto pouco tem sido
assimilado sobre o papel de cada um, bem
como de que forma pequenas ações podem
alterar de modo significativo e positivo no
local onde vivemos.

Acredito que a melhor maneira de mudar-
mos algo seja, realmente, com a conscienti-
zação e esta somente será possível com um
bom programa de educação ambiental. Este
não deve somente apegar-se a conceitos am-
bientais, ecológicos, mas sim estar
sinergicamente envolvido com os problemas
sócio-econômicos e cultural, seja global, na-
cional e local, para, assim, obter o envolvi-

mento de todos através da percepção de gan-
ho na qualidade de vida, atrelado ao modelo
capitalista que vivemos e obter padrões de
saúde recomendados pela OMS.

Também deve ser realizado com uma lin-
guagem comum e desmistificando o tema,
como esclarecer que a água não vai acabar e,
sim, a qualidade desta para o consumo huma-
no que será inviável; que não existe lixo e
sim resíduos não aproveitados, reutilizados e
que as diversas definições de Impacto Ambi-
ental não são controversas e sim derivadas de
áreas de estudos diferentes como Geologia,
Biologia, etc.

Como Gestor Técnico de Segurança do
Trabalho e Gestor Ambiental, entendo que
Impacto Ambiental é toda a alteração das ca-
racterísticas físicas, químicas e biológicas do
Meio Ambiente natural e antrópico de forma
positiva ou negativa, provocada por ativida-
des humanas ou não de forma direta e indire-
tamente, podendo afetar a Saúde, a Seguran-
ça do homem, da fauna e da flora.

O sonho de uma sociedade sustentável
passa, obrigatoriamente, pela reestruturação
do agir da população, governo seja qual for a
esfera (Federal, Estadual, Municipal). Basi-
camente, o comportamento, estilo de vida,
consumo e produção devem ser revistos para
que assim consigamos alcançar uma melho-
ria e garantir às atuais gerações e futuras a
possibilidade de uma vida digna de conforto,
saudável e com o direito a conviver com uma
Fauna e Flora diversificada e natural. “Um
fato é desde já certo: viver, para nós e para
nossos filhos, será amanhã, e mesmo hoje,
adaptar-se a um mundo perpetuamente instá-
vel.” (L.Febre,1948) .

A percepção, supra citada, é fundamental
para implementar políticas públicas que en-
volvem tanto a sociedade civil e o governo
em um processo amplo e participativo de con-
sulta sobre os problemas ambientais, sociais
e econômicos locais e o debate sobre solu-
ções para esses problemas através da identi-
ficação e implementação de ações concretas
que visem o desenvolvimento sustentável lo-
cal. Atualmente temos duas questões que está
em nossa porta: o lixo e a água. A primeira
questão vem sendo apontada por
ambientalistas como um dos mais graves pro-
blemas ambientais urbanos da atualidade e a
segunda questão como o propulsor de uma
eventual guerra entre nações e/ou mundial e
o real entendimento desta problemática é o
que vai facilitar a implementação de propos-
tas legais e sociais ao tema.

A percepção ambiental também é funda-
mental para assimilar que vivemos um tem-
po de contradições: de um lado o desenvolvi-
mento científico e tecnológico que proporci-
ona conforto, possibilidade de vida longa,
encurtamento de distâncias, comunicação em

tempo real e, de outro lado, aumento da desi-
gualdade social, pessoas morrendo de fome,
epidemias. Logo vemos que tão importante
quanto investir em tecnologia é investir nas
pesquisas para identificação dos danos ambi-
entais que estas trarão à sociedade.

Assim segue o que cotidianamente reco-
menda-se que façamos, a cooperação e cum-
primento das ações que cada um tem a desen-
volver para a preservação, mitigação, recu-
peração do meio ambiente, a saber:

Água: adote o sistema de captação de água
das chuvas colocando cisternas, desligue a
água enquanto faz a escovação, a barba, en-
quanto estiver se ensaboando; nada de banhos
muito longos, elimine vazamentos, não utili-
ze mangueiras para lavar carros ou calçadas,
mas um balde; nunca utilize a bacia como li-
xeira ou cinzeiro; não dê descargas à toa; es-
pere juntar bastante roupa para lavá-la de uma
vez; reutilize a água da máquina ou do tan-
que, que já contém detergentes, para a lava-
gem de quintais, calçadas e áreas de serviço;
só regue o jardim nas horas de temperatura
mais amena, para evitar a perda por evapora-
ção; lembre-se que a pressão da água nos apar-
tamentos é maior e, portanto, o consumo é
mais elevado.

Energia: Desligue as luzes sempre que
sair do ambiente e aparelhos eletrônicos que
não estejam sendo utilizados; use com mode-
ração ar condicionados optando por ventila-
ção natural; dedique um dia da semana para
passar roupa, evitando assim o liga e desliga;
opte por construção ou reforma que possibi-
lite o aproveitamento maior de iluminação e
ventilação natural.

Resíduos: Não deposite seus resíduos em
terrenos baldios e córregos; inicie a coleta
seletiva na sua casa, separando os materiais
em: material orgânico, papel, metal, vidro e
plástico; reduza o consumo de descartáveis,
não jogue óleo de cozinha no ralo, ele conta-
mina a água na proporção de 01L de óleo para
1000L de água.

Transporte: Opte pelo transporte coleti-
vo, pegue ou ofereça carona; distâncias de
00:15 m faça o percurso a pé; utilize veículos
com fonte energética de menor potencial
poluente; regule o veículo para controle das
emissões de monóxido de carbono,
hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio.

Arborização: Não desmate vegetação
existente; plante árvores nas calçadas, quin-
tais e denuncie desmatamentos.

Ar: evite queimadas, diminua a freqüên-
cia de uso de veículos; incentive a utilização
de novas tecnologias; substitua compostos
nocivos, tais como os CFC e alguns solventes,
por outros inócuos ou de menores inconveni-
entes.

Nosso Planeta, nossa cidade, nossa famí-
lia e os que estão por vir agradecem!!!
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Continua a expectativa para a convocação pelo Ministério do Trabalho
para a reunião da CTPP - Comissão Tripartite Paritária Permanente, para a
definição do destino da NR 4. Lembramos que na última reunião do CTPP,
em Brasília, dia 11 de junho, foi pactuado que enquanto não houver essa
definição a NR 4 continua valendo integralmente com o seu texto antigo.

Posicionamento sobre a NR 4

No dia 24 de junho passado, o vice-presidente do Sintesp, Laércio Fer-
nandes, teve a oportunidade de encontrar com o Ministro do Trabalho, Carlos
Lupi, em Brasília, e entregou um exemplar do Jornal Primeiro Passo do mês
de abril destacando matérias importantes, como a da mobilização do Conse-
lho. O Ministro mostrou-se bastante solidário a causa e incumbiu Luiz Anto-
nio Medeiros, secretário de Relações de Trabalho de cuidar do assunto.

“Nesse momento, nós, representantes dos técnicos de segurança, esta-
mos buscando dados para a definição do direcionamento dessa questão para
o delineamento dos próximos passos que daremos em prol da regulamenta-
ção do nosso Conselho, sabendo-se que o projeto encontra-se em poder do
Ministro do Trabalho, cabendo decisão política e encaminhamento. Porém,
nas últimas abordagens feitas pelos nossos dirigentes o que se verifica é a
continuidade das promessas e transferência entre o Ministro do Trabalho e a
sua assessoria direta nas ações de tramitação”, informa Armando Henrique,
presidente do Sintesp.

Segundo ele, concretamente temos informações de que existem por volta
de 50 projetos de Conselho represados com o Ministro do Trabalho, dos
quais a grande maioria são absolutamente inviáveis pela natureza e respon-
sabilidade das profissões. “No entanto, o Conselho dos Técnicos de Segu-
rança do Trabalho tem recebido manifestações de todos os componentes do
Ministério do Trabalho dos últimos mandatos, entendendo que o Conselho
dos Técnicos de Segurança é o único que justifica plenamente a sua regula-
mentação, por tratar-se de profissão, que se mal exercida, pode comprometer
a vida de pessoas. Além disso, fica claro que a criação desse Conselho esta-
ria desonerando o Ministério do Trabalho do controle do exercício desta
profissão, que atualmente absorve estrutura e mão-de-obra de todas as Dele-
gacias do Trabalho no Brasil, mão-de-obra esta que poderá ser empregada na
sua atividade fim, que é a fiscalização do trabalho. Por isso, continuamos na
luta e vamos atuar cada vez mais para alcançarmos o nosso objetivo de ter o
nosso Conselho de Classe”, avalia Armando Henrique.

Mobilização do Conselho
dos Técnicos de Segurança

LEGISLAÇÃO

O Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar uma reclamação proposta
pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) decidiu, liminarmente, sus-
pender a aplicação da Súmula nº 228 do Tribunal Superior do Trabalho (TST),
que estabeleceu alterações no cálculo do adicional de insalubridade. A liminar
contempla especificamente a mudança relacionada ao cálculo do adicional
de insalubridade calcado no salário básico.

O mérito da ação ainda não foi julgado pelo Supremo. Até a edição da
súmula do TST, o cálculo era feito sob o salário mínimo. A determinação do
TST é de que a partir de 9 de maio, o adicional teria como base de cálculo o
salário profissional do trabalhador ou um critério mais vantajoso fixado por
instrumento coletivo. A alteração foi motivada pela Súmula Vinculante nº 4
do Supremo, que considerou inconstitucional o artigo 192 da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), que previa a antiga forma de cálculo. Isso ocor-
reu para recepcionar a determinação do artigo 7º da Constituição Federal,
pela qual é vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer fim.

A mudança desagradou empresas porque o adicional de insalubridade é
usado como base de cálculo para horas extras, contribuições previdenciárias
e 13º salário. Com a suspensão da súmula do TST, não se sabe ao certo que
cálculo deve ser adotado. As empresas devem aguardar um posicionamento
do Ministério do Trabalho e do Emprego, responsável pela fiscalização.

 

Novo cálculo de insalubridade

do TST é suspenso pelo Supremo
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A construção de um Programa de Prevenção visando a Saúde
Mental refletirá de forma positiva no cenário da Segurança e Saúde
Ocupacional. Justifica-se essa proposta compreendendo que esta ati-
vidade não é rotina nos Serviços de Saúde Ocupacional de organiza-
ções Públicas ou Privadas, mas que traria um benefício importante
para os Trabalhadores (as) e Empresários. No entanto, o Programa de
Prevenção pode gerar maior dinamismo, flexibilidade e inovação nas
organizações, fazendo uso de potencialidades dos Trabalhadores (as)
pela possibilidade de participação.

Sabemos que o estresse afeta diferentes categorias de trabalhado-
res (as): operários, motoristas de ônibus e caminhões, bombeiros, ge-
rentes, policiais, professores, profissionais da Saúde, jornalistas, etc.
O Custo do Estresse para o Trabalhador é o desenvolvimento de do-
enças do Coração e Cérebrovasculares, Hipertensão, Doenças Infla-
matórias e problemas osteomusculares, alteração das funções
imunológicas que   possibilitam o desenvolvimento de Câncer, Ansi-
edade, Depressão, Neurose e problemas de alcoolismo e drogas . O
custo para a indústria e a sociedade reflete-se na menor produtividade
e na pior qualidade dos produtos.

Uma outra razão para implantar-se um programa de prevenção é a
Legislação. O Decreto Nº 3048, da Previdência Social, de 1999, reco-
nhece como patologias associadas ao trabalho determinados distúrbi-
os psíquicos.

A Norma Regulamentadora – NR 17 – estabelece que as Condi-
ções de Trabalho devem estar adaptadas às características psi-fisioló-
gicas dos trabalhadores e relaciona aspectos do mobiliário, ambiente,
equipamento e organização do trabalho.

Além disso, a Norma Regulamentadora – NR 7 propõe o estabele-
cimento de Programas de Prevenção para a Saúde dos Trabalhadores.

Fátima Regina da Silva Feitosa Correia
TST e Advogada

Saúde Mental - GT4
Construção de um Programa

de Prevenção visando a
Saúde Mental

No dia 5 de julho foi realizado, na Câmara Municipal de Diade-
ma, na Av. Antônio Piranga, 474, Centro, o 5º Encontro dos Técnicos
de Segurança do ABCDMRP, com o objetivo de levar conhecimento
aos profissionais de Segurança do Trabalho, tornando estes capacita-
dos a interpretar a legislação vigente e ampliar seus conhecimentos
no campo da prevenção de acidentes.

Composto por técnicos de segurança do trabalho, engenheiros de
segurança, estudantes de cursos de segurança do trabalho, entre ou-
tros profissionais do setor, o público-alvo presente ao Encontro assis-
tiu as palestras “Ergonomia NR 17”, que foi proferida por Mariana
Veras Grieco, fisioterapeuta formada pela Unicid – Universidade Ci-
dade de São Paulo, pós-graduada em Cárdio Respiratória; e “Direção
Defensiva e Transporte de Produtos Perigosos, Conceitos técnicos e
legais sobre o tema”, que foi apresentado por José Oliveira Veras Fi-
lho, técnico de Segurança do Trabalho, diretor vice-presidente do Sin-
tesp Regional ABCD, tecnólogo em Segurança do Trabalho, formado
pela Unisa.

Ao final das apresentações, as cerca de 70 pessoas que compare-
ceram ao evento, assistiram a apresentação teatral do Grupo Jordani
Produções, que enfocou o comportamento dos profissionais de segu-
rança.

Os resultados do evento foram bastante positivos e atenderam as
expectativas do público participante, que contribuiu com a doação de
alimentos não perecíveis reforçando o caráter da responsabilidade
social por parte do Sintesp em suas iniciativas.

Regional Sintesp ABCDMRP
realiza 5º Encontro dos
Técnicos de Segurança

TÉCNICA/INFORMATIVA

PARTICIPE DO JORNAL PRIMEIRO PASSO

ANUNCIANDO AQUI A SUA EMPRESA.

ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE

3729-9178 OU E-MAIL:

sintesp@adsmkt.com.br

E FALE COM SOLANGE MIRANDA
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Segundo comunicado divulgado pela asses-
soria de imprensa da Fundacentro, no dia 6 de
julho de 2008, há 30 anos, a publicação da Por-
taria 3214 no Diário Oficial da União lançou os
alicerces da área de segurança e saúde no traba-
lho. Esta portaria incluía as primeiras Normas
Regulamentadoras relativas à Segurança e Me-
dicina do Trabalho. Estas normas, que se torna-
ram conhecidas pela sigla NR, passaram a inte-
grar o Capítulo V da Consolidação das Leis do
Trabalho.

A Portaria foi idealizada por Eduardo
Gabriel Saad, numa época em que o Brasil era,
infelizmente, campeão dos acidentes de traba-
lho, e as empresas enfrentavam dificuldades para
cumprir uma legislação muito esparsa.

Em apenas dois meses de trabalho intenso,
cerca de 15 técnicos da Fundacentro, jovens, es-
tudiosos, e idealistas, buscaram o que havia de
melhor nesta área no mundo para incluir na le-
gislação brasileira.

As primeiras NRs contaram com a contri-
buição de profissionais da Fundacentro em di-
versos setores: construção civil, eletricidade,
máquinas e equipamentos, resíduos industriais,
comissões internas de prevenção de acidentes
(CIPAs), doenças ocupacionais, equipamentos
de proteção individual.

Todo este trabalho foi revisado juridicamente
por José Eduardo Duarte Saad, Procurador do
Ministério Público do Trabalho em São Paulo.

A Portaria 3214, resultado final de todo este
trabalho, foi afinal assinada e publicada no Di-

ário Oficial da União em 6 de julho de 1978
pelo então Ministro do Trabalho, Arnaldo Prieto,
que reconheceu a contribuição dos profissionais
da Fundacentro, numa carta enviada a cada um
deles cumprimentando-os pelo trabalho realiza-
do.

Por serem parte da Consolidação das Leis
do Trabalho, as NRs tornaram-se obrigatórias
para todas as empresas no Brasil, e ferramentas
importantes para os trabalhadores poderem rei-
vindicar melhores ambientes e condições de tra-
balho e prevenir acidentes e doenças profissio-
nais.

Eram 28 as NRs que forneceram inicialmen-
te as regras e diretrizes relacionadas à medicina
e segurança no trabalho nas atividades industri-
ais. Atualmente, são 33 as Normas Regulamen-
tadoras publicadas. Poucas foram atualizadas
para se adaptarem à evolução das atividades
econômicas, como a NR-18 da construção ci-
vil. As NRs mais recentes estabelecem diretri-
zes para o trabalho em estabelecimentos de saú-
de (NR32) e em espaços confinados (NR33).

Segundo Jurandir Bóia, presidente da Fun-
dacentro, nestes 30 anos da legislação, é impor-
tante reconhecer a sua importância e valorizar
o papel do Ministério do Trabalho e Emprego e
da Fundacentro na sua necessária atualização
periódica para acompanhar a evolução tecnoló-
gica e os desafios do mundo do trabalho. E para,
sobretudo, reduzir os infortúnios e as condições
que ainda adoecem, mutilam e matam os traba-
lhadores brasileiros.

Fundacentro ressalta a importância
dos 30 anos da portaria 3214 SINTESP ESTARÁ

PRESENTE NA
FISP 2008

O SINTESP em Agosto estará
participando na FISP, no mesmo

espaço do Sindicato dos
Metalúrgicos de São Paulo,
Mogi-SP.  No estande, além

da mostra da unidade móvel
METALVIDA de sáude

do trabalhador, os visitantes
receberão informações diversas
dos dois sindicatos e entrega do

Manual do Técnico e Jornal Primeiro
Passo. Esta aproximação tem
 se fundamentado via fóruns

técnicos de debates entre
as duas entidades.

A 6º edição ocorrerá durante a feira,
no dia 29, das 19 às 21h e trará o
tema NR 4- SESMT, e trabalhos

em campo nas empresas
metalúrgicas de SP.
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“Equipamentos de combate a incêndio devem estar acessíveis.
Não podemos permitir que os mesmo sejam alvos de brincadeiras e
vandalismo”, declara Laerte dos Santos, diretor do Sintesp. Segundo
ele, todo edifício comercial, industrial ou residencial deve ter um plano
de emergência para abandono do prédio em caso de incêndio. Du-
rante uma ocorrência, o trabalho de uma brigada contra incêndio
pode ser de grande valia, para orientar as pessoas e evitar situações
de pânico. Saber manipular um extintor, como deixar o local e ajudar
crianças e idosos, favorece o trabalho do Corpo de Bombeiros e pode
ser fundamental nos minutos que correm entre o chamado e a chega-
da do socorro.

Mas quais cuidados devem ser tomados para prevenir-se contra
incêndios? Como organizar uma brigada em meu prédio? Laerte dos
Santos, técnico de segurança do trabalho e diretor do Sintesp, atuan-
te há 35 anos na área prevencionista, respondeu estas e outras dúvi-
das em entrevista ao Jornal 1º PASSO:

1º PASSO - Todo edifício deve ter uma brigada  de combate a
incêndio, mesmo os residenciais?

Laerte - Não há nenhum decreto que obrigue condomínios
residenciais a terem brigada. Quanto aos comerciais e industriais, a
brigada de incêndio é obrigatória. É importante não tentar amenizar
ou eliminar o fogo sem um treinamento adequado, sem os conheci-
mentos dos métodos utilizados na brigada. De qualquer modo, qual-
quer ocorrência deve ser comunicada ao Corpo de Bombeiros, pelo
número 193 o mais rápido possível.

ENTREVISTA

“Todos devem saber como proceder na ocorrência
de acidentes e ou princípio de incêndio em edifícios”

1º PASSO - Como formar uma brigada? Quem deve dar o trei-
namento?

Laerte - O síndico deve procurar o Profissional competente, habi-
litado e credenciado, que dará o treinamento de acordo com a legisla-
ção.

1º PASSO - É suficiente que apenas os funcionários do condo-
mínio integrem a brigada?

Laerte - No caso de condomínios residenciais, um morador tam-
bém pode participar da brigada contra incêndio. O grupo deve estar
ciente e bem integrado. Empresas grandes fazem treinamento de bri-
gada e simulação de ocorrências, para que todos possam ter noções de
como agir no caso de princípios de incêndio. O principal é saber como
proceder na ocorrência de acidentes, exercitando a cultura preventi-
va.

1º PASSO - Então pode ser positivo fazer um treinamento de
brigada de combate a incêndio envolvendo também condôminos?

Laerte - Pode ser positivo se o condômino se interessar pela pre-
venção, como utilizar um extintor em caso de necessidade, como eva-
cuar a área sem pânico, como utilizar a mangueira e como ajudar aos
outros condôminos em casos de princípio de incêndio. Essas atitudes
ajudam o trabalho do Corpo de Bombeiros, mas é muito importante
lembrar que, em qualquer ocorrência de incêndio, deve-se chamar
imediatamente o Corpo de Bombeiros no número 193.
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1º PASSO - Quais as causas mais comuns de incêndios em edifí-
cios residenciais? E em comerciais?

Laerte - Em condomínios residenciais, os casos comuns, dentro
dos apartamentos, são panelas esquecidas no fogo, aparelhos ligados
por muito tempo, como o ferro de passar roupa, curto-circuito inter-
no, velas acesas dentro das unidades, fiação precária. Na área comum
do edifício, a falta de manutenção dos aparelhos elétricos como gera-
dores vazamentos de gás, curto-circuito.

Em se tratando de edifícios comerciais, deve-se ter um cuidado
muito grande com o excesso de papel nos escritórios, principalmente
quando estes estão próximos à fiação ou a produtos inflamáveis. Não
jogar bitucas de cigarro no cesto de lixo repleto de papel, não deixar
os equipamentos elétricos ligados após sua utilização - é melhor tirá-
los da tomada. Não forrar fios elétricos com o tapete. Faça sempre a
manutenção elétrica. Ou seja, um condomínio comercial deve se pre-
ocupar e muito com a prevenção de incêndio, pois a maioria das salas
são de carpete e há grande quantidade de papel.

1º PASSO - O que um síndico deve verificar sempre quanto à
prevenção de incêndios?

Laerte - Costumo dizer que a prevenção é o melhor caminho.
Então a manutenção do edifício deve ser realizada periodicamente:
verificar a instalação elétrica; verificar se o prédio possui certificado
de aprovação, emitido pelo corpo de bombeiros, ou seja, se os extin-
tores estão adequados, se as saídas de emergência estão desobstruídas,
se o edifício possui pára-raios, sinalização correta; verificar as man-
gueiras contra incêndio; checar se as portas estão destravadas; orien-
tar e preparar os funcionários, e estar sempre atento com a prevenção
e a segurança.

1º PASSO - Os extintores têm de ser recarregados de quanto em
quanto tempo?

Laerte - Devem ser recarregados anualmente, mesmo sem uso.
Eles são obrigatórios em todas as edificações.

O GEHST - Grupo
de estudos de Higiene e
Segurança do Trabalho,
fundado  em 1967 ,  é
constituído de profissi-
onais de Segurança do
Trabalho. A formação
do grupo teve como fi-
na l idades  p r inc ipa i s
possibilitar o intercâm-
bio de informações e de idéias, a discussão de problemas afins e a
troca de experiências entre seus integrantes, num período em que pou-
cos eram os recursos disponíveis àqueles que se aventuravam a in-
gressar nesse promissor campo de atividades.

Segundo Eduardo Milaneli, coordenador do Grupo, ao longo des-
ses 40 anos de existência, o grupo conseguiu alcançar estabilidade e
uma boa projeção no setor. Dirigido por uma mesa coordenadora, com
vigência de dois anos e composta por um Coordenador, um Vice Co-
ordenador e um Secretário, o GEHST realiza suas reuniões mensais
(de fevereiro a dezembro de cada ano) nas próprias empresas repre-
sentadas ou em outro local a critério e no interesse do grupo.

Atualmente, o GEHST conta com uma coordenação jovem e com
foco na busca de novos talentos da área visando a continuidade e
entusiasmo para os próximos 40 anos.

O presidente do Sintesp, Armando Henrique, passou a integrar o
Grupo a partir de abril de 2008, seguindo o critério interno de apro-
vação de novos integrantes. Armando considera que é fundamental
para qualquer profissional da área manter-se antenado com as ques-
tões técnicas, práticas e políticas conjunturais.

PRESIDENTE DO SINTESP PASSA A INTEGRAR O
GEHST – GRUPO DE ESTUDOS DE HIGIENE E

SEGURANÇA DO TRABALHO
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A Diretoria do SINTESP iniciou no mês
de Julho uma Campanha de Sindicalização
com o objetivo de aumentar o número de
sócios da Entidade, bem como promover a
conscientização junto aos profissionais Téc-
nicos de Segurança do Trabalho, no senti-
do de mostrar a importância de se tornar
sócio.

Segundo Wagner de Paula, coordenador
da Campanha, a iniciativa visa ressaltar os
benefícios e as vantagens, asseguradas aos
trabalhadores, a partir do momento em que
ele se torna um sócio e passa a fazer parte
de uma Entidade forte e que atua pró-ativa-
mente para a promoção da qualidade de vida
dos profissionais da categoria.

Veja agora a importância da Sindicali-
zação e de ser sócio de um Sindicato como
o SINTESP:

SINDICALIZAÇÃO
O QUE É ISSO?

Sindicalizar-se significa acreditar no
Sindicato e fazer dele seu representante le-
gal junto ao patrão ou gestor público, entre
outros fatores.

O Sindicato só é forte e só conquista
alguma coisa, quando representa muita
gente. Por isso deixe de ser um trabalha-
dor solitário. Junte-se a nós e lute pelos
seus direitos!

As nossas campanhas salariais são de-
senvolvidas em negociação com vários sin-
dicatos patronais e gestores públicos, com
a ampla participação dos diretores e traba-
lhadores em nosso Estado.

As lutas visam a valorização dos traba-
lhadores Técnicos de Segurança do Traba-
lho, com o objetivo de termos um plano de
cargos, carreiras e salários, manter o piso
salarial no estado de São Paulo e de alcan-
çar metas imediatas.

COMO SE SINDICALIZAR?
É MUITO FÁCIL!

Só é sindicalizado (a) aquele trabalha-
dor (a) que preencha uma ficha de filiação
tornando o Sindicato seu representante.

QUE DIREITOS TEM
O SINDICALIZADO (A)?

Cada Sindicato tem seu Estatuto e cada
estatuto define o que são direitos e deveres
do sindicalizado (a). São direitos dos Sin-
dicalizados (as) do SINTESP:
� Participar com direito de voz e voto,

encaminhando sugestões e defendendo pro-
postas em todas as instâncias do Sindicato;
� Usufruir de todos os benefícios ofe-

Sintesp inicia Campanha de Sindicalização
visando aumentar o quadro de associados e
conquistar mais benefícios para a categoria

recidos pelo SINTESP;
� Manter-se informado sobre a vida e

as atividades do Sindicato.

QUE DEVERES TEM
O SINDICALIZADO (A)?

� Cumprir o Estatuto do SINTESP;
� Respeitar, aceitar e encaminhar as

deliberações tomadas democraticamente pe-
las instâncias superiores desta Entidade;
� Participar da vida ativa do Sindica-

to e trabalhar pelo seu fortalecimento.

COMO O SINDICATO
SE MANTÉM?

O SINTESP é mantido financeiramen-
te pelos seus Sindicalizados, o que lhe dá
representatividade para lutar em favor
dos trabalhadores (as).

Cada sindicalizado (a) do SINTESP
contribui, anualmente, com R$ 40,00
(quarenta reais), em uma só parcela.

É com esta contribuição que o SIN-
TESP mantém a Assessoria Jurídica, o pa-
gamento dos salários dos funcionários
(as), paga as contas de água, luz, telefo-
ne, impressões de jornais, boletins, infor-
mativos, cartazes, visitas às empresas,
promove seminários, congressos, assem-
bléias, etc.

Mas não é só isso! Confira, visite a
nossa sede própria em São Paulo e as Re-
gionais em todo o Estado.

Além disso, sinta-se orgulhoso em
pertencer a uma categoria diferenciada
que se chama Técnico de Segurança do
Trabalho, afinal quando alguém pergun-
ta qual é a sua profissão, você responde:
“técnico de segurança do trabalho” e não
a profissão da categoria preponderante a
qual você está trabalhando. Para você ter
uma idéia melhor, se você estiver traba-
lhando em uma metalúrgica, não irá falar
que é metalúrgico e sim “técnico de se-
gurança do trabalho”, e assim acontecerá
se você for trabalhar em uma indústria
química, por exemplo, o que prova que é
o “técnico de segurança do trabalho” per-
tence a uma categoria diferenciada. E a
única entidade que representa o Estado
de São Paulo é o SINTESP, que é o único
que defende os interesses específicos da
categoria na legislação trabalhista, preven-
cionista e nas questões salariais. Então,
porque não se orgulhar disso e participar
do seu Sindicato?!

Procure o DP da sua empresa e soli-
cite para que ele efetue o pagamento
da contribuição sindical para o SIN-
TESP.

QUAL A DIFERENÇA DE
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E

CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA?

Diante de alguns comentários que temos
acompanhado a respeito da contribuição
sindical – feita anualmente – e do pagamen-
to da anuidade do trabalhador associado ao
SINTESP, por conta de sua sindicalização,
a direção do Sindicato faz esse importante
alerta para todos os companheiros que ain-
da têm dúvidas sobre a origem e a necessi-
dade de termos a categoria cada vez mais
unida através do SINTESP mobilizada e
devidamente associada.

Já a Contribuição Sindical é um reco-
lhimento que nada tem a ver com o fato do
empregado ser ou não sindicalizado ao sin-
dicato de sua categoria profissional. O re-
colhimento da Contribuição Sindical aten-
de aos Artigos 579 e 580 da Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT, segundo a qual,
compulsoriamente, o trabalhador é descon-
tado, anualmente, o correspondente à remu-
neração de um dia de trabalho, sendo ele
associado ou não ao seu sindicato de repre-
sentação comercial.

Vale ressaltar que esta contribuição re-
colhida tem um destino dividido entre di-
versas entidades sindicais, federativas e
confederativas, além de uma parcela desti-
nada ao Governo Federal, precisamente ao
Fundo de Apoio ao Trabalhador, o FAT.

Por isso informamos que, independente
de qual sindicato você esteja ou não asso-
ciado, o recolhimento da Contribuição Sin-
dical é certa, então, porque não recolher
para o SINTESP, que é o Sindicato repre-
sentativo da sua categoria? Caso contrário,
o empregador poderá ser penalizado a pa-
gar duas vezes por entendimento judicial.

Lembre-se: trabalhador forte e cons-
ciente é trabalhador sindicalizado. O
SINTESP é a nossa força!

COMO MANTER-SE INFORMADO (A)?

Você tem alguma dúvida sobre algu-
ma questão trabalhista? Deseja alguma
informação sobre as NR´s, Legislações
atuais do MTE, do Corpo de Bombeiros,
Assessoria Jurídica, ou conhecer mais as
atividades do Sintesp, deseja fazer algu-
ma crítica ou sugestão? Fale conosco. O
Sindicato possui um plantão “tira dúvi-
das”. É só procurar o Sintesp, que fica
localizado na Rua 24 de Maio, 104, 5º an-
dar – Centro de São Paulo – próximo à Pça.
Da República. Telefone (11) 3362-1104 /
Fax (11) 3333-4251 ou pelo e-mail:
sintesp@sintesp.org.br e site
www.sintesp.org.br .
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REAFIRMADO JURIDICAMEN-
TE A COMPETÊNCIA DO

TÉCNICO DE SEGURANÇA
DO TRABALHO PARA
ELABORAR O PPRA

O SINTESP teve decisão favorável, em man-
dato de segurança contra o CREA sobre compe-
tência do TST para elaborar o PPRA, veja deci-
são do 15º Vara Cível – 982/2008 de 21 de ju-
lho de 2008.

 2005.61.00.018503-5 – SINDICATO DOS
TÉCNICOS DE SEGURANÇA DO
TRABLAHO NO ESTADO DE SÃO PAULO –
SINTESP ( ADV. SP163179 ADEMAR JOSE
DE OLIVEIRA) X PRESIDENTE DO CONSE-
LHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITET,
AGRONOMIA DE SP (ADV. SP152783
FABIANA MOSER E ADV. SP043176 SONIA
MARIA MORANDI M DE SOUZA)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE
o pedido e concedo a segurança, a fim de deter-
minar que o CREA que se abstenha de praticar
qualquer ato relacionado á exigência de regis-
tro, de fiscalização, de limitação ou restrição
ao exercício das atividades relacionadas com
prevenção e segurança do trabalho exercidas
pelos Técnicos de Segurança do Trabalho. Sem
condenação no pagamento de honorários
advocatícios, nos termos das súmula nº. 105 do
egrégio Superior Tribunal de Justiça e nº. 512
do colendo Supremo Tribunal Federal. Custas
ex lege. Sentença sujeita a reexame necessário,
nos termos do art. 2, parágrafo único, da Lei
4,533/51 P.R.I.O.

Nos últimos anos, atraídos pelo maior piso sa-
larial de nível médio em nosso país, tem crescido
vertiginosamente a quantidade de cursos de forma-
ção, sem garantia de empregabilidade.

Atualmente, o mercado paulista detém um gran-
de excedente de técnicos de segurança do trabalho,
resultando em alto número de desemprego para a
categoria, atingindo aproximadamente 35% dos
profissionais formados e registrados para o exercí-
cio profissional.

Em contrapartida, por carência, o mercado pede
anos de experiência profissional em determinadas
áreas, para suprir a ausência de especializações téc-
nicas, que atendam os diversos segmentos de ativi-
dades econômicas.

Diante desta realidade, torna-se impreterível
priorizar cursos de especialização técnica, em subs-
tituição aos cursos de formação.

Aos que procuram encurtar o caminho para
formação superior de 3° grau, lembramos que con-
forme dados da OIT e do próprio mercado de tra-
balho, os profissionais de nível técnico são os mais
requisitados, havendo uma carência de mão de obra
especializada no mundo.

Sensibilizado com o momento atual, o SIN-
TESP elaborou o primeiro curso de especialização
técnica, reconhecido pelo sistema de ensino ofici-
al, em parceria com o Colégio Santa Rita, esco-
lhendo o tema SEGURANÇA CONTRA INCÊN-
DIOS E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR.

Esta especialização detém o princípio da capa-
citação técnica, estando constituído em aproxima-
damente 50% teórico em sala de aula e 50% práti-

FORMAÇÃO DE NOVOS PROFISSIONAIS OU REALIZAÇÃO
DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO?

co, com visitas técnicas, ensaios e exercícios simu-
lados, junto a entidades e empresas renomadas. A
primeira turma já iniciou, com sucesso, e estamos
finalizando as inscrições da segunda turma. Have-
rão turmas permanentes.

Vejamos algumas fotos de aulas prática, exer-
cícios e visitas realizadas:

Não para com esta especialização. O SINTESP
iniciou os trabalhos para elaboração das especiali-
zações em CONSTRUÇÃO CIVIL e METALUR-
GIA.
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De 25 a 27 de junho foi realizada, no
Estação Embratel Convention Center, em
Curitiba, PR, a Prevensul Paraná 2008 –
11ª Feira e Seminário de Saúde e Segu-
rança do Trabalho. Os profissionais des-
sas áreas puderam aproveitar os três dias
de evento para conhecer as novidades do
setor e participar de congressos, debates,
seminários, palestras e workshops. O
evento, considerado o mais importante
encontro prevencionista do sul do país,
teve como objetivo promover a capacita-
ção e qualificação profissional para os
seus participantes.

Seminário realizado pelo Sintespar
durante a Prevensul Paraná 2008 foi
um sucesso!

Entre as at ividades paralelas que
aconteceram na Prevensul Paraná 2008
destacou-se o “Seminário Paranaense de
Segurança  e Saúde no Meio Ambiente de
Trabalho”, realizado nos dias 26 e 27 de
junho pelo Sindicato dos Técnicos de
Segurança do Trabalho do Estado do Pa-
raná, o qual foi um grande sucesso, tanto
pela programação quanto pela participa-
ção de mais de 300  profissionais da área
de Segurança do Trabalho de várias Re-
giões do Estado do Paraná, como Londri-
na, Maringá, Pato Branco, Telêmaco
Borba, Paranaguá, bem como de outros
Estados, contando, por exemplo, com
uma grande participação de colegas de
Santa Catarina, de São Paulo, Rio de Ja-
neiro e do Rio Grande do Sul.

Adir de Souza, presidente do Sintespar,
agradeceu as presenças e ressaltou a impor-
tância da participação de cada um desses
profissionais nestes dois dias.

“Agradeço a importante participação
dos colegas dirigentes das entidades ir-
mãs, especialmente, do Sindicato dos
Técnicos de Segurança do Trabalho do
Estado de  São Paulo ,  na  pessoa  do
companheiro Armando Henrique; e de
Santa Catarina, com o companheiro João
Carlos Figueira e mais de 40 colegas des-
te querido Estado. Vale lembrar ainda da
ilustre e importante presença da compa-
nheira Cleonice Caetano de Souza, secre-
tária  Nacional de Saúde e Segurança do
Trabalho da UGT e diretora do Sindicato
dos  Comerc iá r ios  de  São  Paulo” ,
enfatizou o presidente.

E le  agradeceu ,  a inda ,  a  Cosmo

Técnicos de Segurança do Trabalho foram

destaques na Prevensul Paraná 2008

Palásio, que, em sua opinião é um gran-
de companheiro e lutador que ajuda mui-
tos colegas com o grupo SESMT; o com-
panheiro e amigo Rogério de Jesus San-
tos, diretor do Sintesp, da UGT e dos
Comerciários de São Paulo. “Congratulo
a todos esses amigos, que por  amar a
nossa profissão e pelo espírito de solida-
riedade fortalecem a ideologia que temos
que ocupar o espaço que é nosso. Fico
eternamente grato por nos ajudarem a fa-
zer o sucesso de nossos Eventos e este
exemplo vamos levar para outros lugares
do Brasil e em nome dos valorosos Téc-
nicos de Segurança do Trabalho do Esta-
do do Paraná!”, observou ele.

Souza ressaltou a importância da pa-
lestra de abertura do seminário proferida
por Flávio Lúcio Peralta, cujo tema foi
“Um testemunho de Vida e de Supera-
ção”, e que ao término foi aplaudido em
pé pelos presentes, que estavam visivelmen-
te emocionados com a explanação. Mais
informações sobre essa formidável inicia-

tiva podem ser obtidas no site
www.amputadosvencedores.com.br.

“O seminário foi encerrado no dia 27
com chave de ouro, contando com a partici-
pação, pela primeira vez na historia de nosso
país, com os Sindicatos dos Técnicos de Se-
gurança do Paraná, São Paulo, Santa Catarina,
e, ainda, com a participação de
Cosmo Palasio na TV Educativa por quase
uma hora”, informou Souza.

Armando Henrique, presidente do Sintesp,
que prestigiou a iniciativa do Sintespar,
enfatizou a posse de diretoria do Sindicato dos
Técnicos de Segurança do Trabalho do Para-
ná. Para ele, a presença do Sintesp neste im-
portante evento mostra que a Entidade tem
cumprido a sua função social de procurar agir
de forma integral com os sindicados co-irmãos
de outros Estados. “Nossa presença no Para-
ná representa o nosso esforço de trabalhar de
forma integrada e unificada buscando sem-
pre o interesse comum de todos os técnicos
de segurança do Brasil”, declarou o presiden-
te do Sintesp.

Elab./Implementação do PPRA – Programa de Prev. De Riscos Ambientais -  Sócio em dia R$ 120,00 –
Demais R$ 240,00 - Publico Alvo: Técnico de Segurança e Demais interessados – Carga horária 14h
– 11 a 14/08/2008 – das 19h as 22h30
Investigação de Acidente – Árvore de Causa  - Sócio em dia R$ 120,00 – Demais R$ 240,00 - Publico Alvo:
Técnico de Segurança e Demais interessados – Carga horária 14h – 18 a 21/08/2008 – das 19h às 22h30
Curso  Instrutor de Empilhadeira - Sócio em dia R$ 170,00 – Demais R$ 340,00 - Publico Alvo: Técnico de
Segurança e Demais interessados – Carga horária 18h – 25 a 28/08/2008 – das 19h as 22h30
*Cursos Sujeitos alterações.

Data Evento Local
21/08 Debate Técnico no Sintesp Sede
05/09 Debate Técnico no Sintesp Sede
19/09 Debate Técnico no Sintesp Sede
Data Evento Regional Local
15/08 Seminário Sobre SST Osasco
29/08 Encontro Sobre SST Piracicaba
12/09 Seminário Sobre SST Santos
29/09 Encontro Sobre SST Jundiaí / Senac
*Eventos: Sujeitos alterações.
Inscrição: eventos@sintesp.org.br - Fone: 11-3362-1104 R. 38

Diretoria empossada do Sintespar
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No dia 30 de junho de 2008, na sede da SERT-SP – Superinten-
dência Regional do Trabalho e Emprego, 43 grandes construtoras do
setor da Construção Civil que receberam um “termo de notificação”
do DRT-SP, reunirem-se com representantes do Sintesp, do Sintra-
con-SP e do Ministério do Trabalho, com o objetivo de discutir ques-
tões sobre os principais problemas ligados a Segurança e Saúde do
Trabalhador nos canteiros de obras.

Durante o encontro, os auditores fiscais do DRT fizeram palestras
sobre temas relevantes ao setor, nas quais trataram, principalmente,
do dimensionamento do Sesmt nos canteiros de obras. Durante o en-
contro, os representantes do Sintesp e da DRT que estavam presentes,
reforçaram que não dá para flexibilizar muito a questão do profissio-
nal do SESMT, destacando que as empresas devem dar mais atenção
pra isso, evitando, assim, a precarização do SESMT neste setor.

As empresas participantes receberam um “termo de notificação”
com um prazo de 30 dias, a partir desta reunião, com o objetivo de
reforçar o cumprimento da NR 18 em seus ambientes de trabalho,
colocando as suas obras em conformidade com as leis e convenções
relativas à segurança e saúde ocupacional. Além disso, durante a fis-
calização do DRT, elas terão que comprovar que estão atendendo aos
requisitos estabelecidos pelo “termo de notificação”, adequando-se
ao dimensionamento do Sesmt, sob o risco de serem autuadas e
embargadas, sem concessão de novo prazo para atendimento aos re-
quisitos estabelecidos. Das 43 empresas convocadas, duas não com-
pareceram e já foram autuadas e multadas pelo Ministério do Traba-
lho.

Um exemplo bem sucedido desta iniciativa está sendo demonstra-
do pela Construtora Matec, que firmou um acordo no qual garante a
contratação de 1 técnico de segurança para atuar de maneira perma-
nente no canteiro de obra que contar com a atuação de mais de 50
trabalhadores contratados por empresa nas obras do Shopping Jardim
Sul.

Durante o encontro, as empresas convocadas tiveram que apre-
sentar a relação de todas as obras que possuírem e o número de em-
pregados de cada empresa e sub-contratada. Neste levantamento foi
verificado que muitas empresas estavam com o SESMT mal dimensi-
onado e foram orientadas a se adequarem. Ao final do prazo para aten-
dimento ao termo de notificação, as empresas terão que apresentar
um projeto de conclusão da obra já prevendo a instalação do sistema
de ancoragem para garantir de forma segura a futura restauração e
manutenção dessas instalações.

Esta iniciativa mostrou-se como uma estratégia muito inteligente
em virtude da ação coletiva entre o Sintesp, o Sintracon-SP e o Minis-
tério do Trabalho, que atuaram pontualmente para convocar um gru-
po de empresas de uma só vez, incentivando-as para trabalhar a me-
lhoria do seu ambiente de trabalho e, consequentemente, garantir a
segurança do trabalhador nessas atividades.

Termo de notificação coletiva
visa melhorar o ambiente de

trabalho nas empresas da
Construção Civil O Sintesp, tomado ciência da existência de oferecimento de curso

na modalidade a distância, oferecido pelo Cenap – Centro de Edu-
cação da Nova Alta Paulista, também conhecido como IED – Insti-
tuto Educacional de Dracena, estabelecida no município de Drace-
na, SP, entrou com uma denúncia contra o curso à distância na Pro-
curadoria Federal Regional do Trabalho da 2ª Região, na Coorde-
nadoria de Defesa dos Interesses Difusos e Coletivos – Codin. O
pedido foi enviado dia 11 de julho de 2008 sob a alegação de que
para o exercício da profissão se faz necessária uma formação sólida
e profunda quer em teoria quer em prática, ficando evidenciado que
sem a prática, o que só é possível com a “presença” do aluno do
curso de técnico de segurança, vidas poderão ser ceifadas.

No documento o Sintesp frisa que para o exercício da profissão
se faz necessário uma formação sólida, o que só é possível através
de aulas teóricas e práticas, pois como poderia o profissional adqui-
rir tais conhecimentos, senão pelo contato, o uso de tais conheci-
mentos na prática, já que estamos lidando com o patrimônio das
empresas e ainda pelo bem mais valioso que é a vida do trabalha-
dor.

Segundo o Sintesp, é este o entendimento da Resolução CNE/
CEB N.º 04/99 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Profissional de Nível Técnico, que, ao estabelecer
que a carga horária para o profissional Técnico em Segurança  do
Trabalho, vinculado à área da saúde, tenha como carga horária mí-
nima 1.200 horas sem contar o estágios de seis meses a que está
obrigado.

O Sintesp esclarece, ainda, que, a questão da falta “mercado de
trabalho” muitas vezes declarado pelas Instituições que promovem
ensino à distância não justifica a realização dos mesmos, conside-
rando que existem redes de ensino oferecendo cursos presenciais
em todas as regiões do estado de São Paulo, assim como existem
estes estabelecimentos na região de Dracena, suprindo, desta for-
ma, a demanda da região.

Diante do ocorrido, o Sintesp enviou ofícios à vários órgão, haja
vista o despropósito do funcionamento do curso à distância, em
virtude de que está em jogo a integridade física e psíquica dos tra-
balhadores, em caso de uma má – formação profissional, sem con-
tudo conseguir guarida. Agora, com o envio da denúncia ao Minis-
tério Público do Trabalho espera-se um parecer que venha de en-
contro aos anseios da categoria prevalecendo a defesa de mais esse
interesse difuso.

SINTESP entra com denúncia
contra curso à distância no

Ministério Público

O Sintesp fechou os convênios com as instituições, Colégio e Fa-
culdade Renascença e Colégio e Faculdade Tereza Martin, am-
bas pertencentes ao grupo - UNIESP, no interior de São Paulo e
Capital, para os cursos do Ensino Infantil, Ensino Fundamental,
Ensino Médio, Graduação e Pós-graduação, com descontos que po-
dem variar de 10%, 30% ou 50%, conforme o trabalho social desen-
volvido na instituição.
CAMPI UNIVERSITÁRIOS DA UNIESP:
São Paulo - Centro: 2173-4700 Centro Novo: 2173-4700
Freguesia do Ó: 3931-2755 Brooklin: 5561-1313
Litoral - Guarujá: 3383-8273 Pres. Prudente: 3918-9800
Pres. Epitácio: 3281-4800 Pres. Venceslau: 3271-8220
Araçatuba: 3622-4686 Birigüi: 3642-7808
Guararapes: 3406-2800 Mirandópolis: 3701-1101
Sorocaba: 3211-8335 Taquaritinga: 3253-9373
Marília: 3453-5865 Hortolândia: 3897-6099
São Roque: 4784-4542 Vargem Gde Paulista: 4158-3199
Para mais esclarecimentos acesse o site: www.uniesp.edu.br/sp
Estamos em fase final de negociação com a UNIP, aguardem!

Sintesp fecha convênio
com a UNIESP
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O Sindusfarma - Sindi-
cato da Indústria Farmacêu-
tica no Estado de São Pau-
lo, anunciou, no dia 10 de
junho, durante cerimônia
realizada em seu auditório,
em São Paulo, SP, as empre-
sas vencedoras do Prêmio de
Excelência em Gestão de
Segurança do Trabalho.

Classificadas em cinco
categorias, numa escala que
leva em conta o número de
colaboradores das empresas,
foram premiadas a Zambon (até 100 colaboradores), a Allergan
(101 a 250 colaboradores), a Pfizer (251 a 500 colaboradores), a
Roche (501 a 1000 colaboradores) e a Aché (mais de 1000 colabo-
radores).

A premiação reconheceu o desempenho dessas empresas no
período de janeiro a dezembro de 2007 na implantação e manuten-
ção da legislação em Saúde e Segurança do Trabalho, e pelos re-
sultados de seus planos de gestão para a preservação da saúde ocu-

Sindusfarma entrega I Prêmio de Excelência em
Gestão de Segurança do Trabalho

pacional e para a redução de
acidentes no período.

Instituído pela equipe de
Saúde e Segurança do Trabalho
do  Sindusfarma, o Prêmio será
realizado anualmente e passa a
integrar o “Programa de Gestão
e Boas Práticas de Segurança no
Ambiente de Trabalho” (GST)
da entidade. O GST, criado em
2006, busca disseminar e orien-
tar as empresas na implementa-
ção adequada das normas de
prevenção de acidentes de tra-

balho neste ramo de atividade. 
As autoridades presentes registraram a importância da preven-

ção de acidentes e do cumprimento da legislação, e parabenizaram
o Sindusfarma pela iniciativa do Projeto desenvolvido na área de
Segurança do Trabalho. Armando Henrique, presidente do SIN-
TESP, foi uma das autoridades que prestigiou o evento e congratu-
lou o Sindusfarma por esta iniciativa valiosa em prol da qualidade
de vida do trabalhador.
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