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A profi ssão de Técnico de Segurança do Trabalho 
surgiu em 1972. Junto com o nas cimento da ca-

te goria surgiu também a necessidade da organização, 
a tra vés de instituições que pudes sem representá-lo, pa-
ra contribuir para a qualidade da formação profi ssional 
e regimentar os valores das questões de SST.

Cerca de 10 anos depois criamos as nossas primeiras 
instituições de representação, a partir de grupos de 
estudo que se transformou, logo em seguida, em sindi-
cato. Logo após esses fatos, tivemos que optar para a 
criação de uma Federação, pois a legislação trabalhista 
prevê que a estrutura sindical deve ser concebida na 
base de uma pirâmide, na qual na parte inferior estão 
os sindicatos, logo acima vem a Federação e, acima de 
tudo, vem a Confederação. Em nosso caso criamos, 
assim, a FENATEST.

Ocorre que a nossa Federação já nasceu confl itante. 
Na sua origem não teve unanimidade nacional sobre 
sua direção. Isso fez com que, durante anos, fossem 
polarizadas discussões sobre ocupação de espaço na 
Federação e sobre o seu desempenho. Na medida em 
que o sindicato representa os trabalhadores da base, a 
Federação tem a função de prestar o suporte na gestão 
dos sindicatos. Nesse ponto está situada a grande 
demanda represada da nossa situação. Em função do 
histórico, nunca tivemos oportunidades de usufruir de 
uma instituição que tivesse um consenso dos dirigentes. 
Com isso, deixamos de avançar nas demandas que, 
certamente, são de nossa competência. Uma corporação 
como a nossa, que tem interface direta com as políticas 
regionais, por mais que haja um bom desempenho 
de algumas regionais sindicais, os resultados não se 
refl etem nacionalmente, pois não existe sincronismo 
sufi ciente para isso. 

Essa situação estimulou os confl itos internos dos diri-
gentes dos sindicatos com os dirigentes da nossa 
Federação, o que serviu para desagregar. É óbvio que 
essa desordem fez com que demandas importantes 
fi cassem represadas, tais como a regulamentação 
do Conselho de Classe, a qualifi cação profi ssional, 
empregabilidade, ocupação dos espaços tri par  tites e 
construção e reforma de normas de SST.

Acabamos de fechar um acordo de uma composição 
unifi cada da nossa Federação, com a qual todos os 
sindicatos tiveram oportunidade de participar. Temos 
uma grande expectativa de que, a partir desse momento, 
entraremos numa nova fase da Política de SST. Temos, 
assim, o compromisso de trabalhar arduamente nessas 
questões.

A regulamentação do Conselho de Classe é a prioridade 
máxima para discussão a partir desse momento. 
Logicamente, nada disso terá resultado se não houver um 
profundo comprometimento dos dirigentes que estão no 
sistema. Temos uma grande missão com essa unifi cação 
da Federação que é a de proporcionar espaço para quem 
quer trabalhar e estimular aqueles que têm difi culdade 
de desenvolver os seus papéis como dirigentes.

Estamos entrando numa nova fase da SST no Brasil por 
meio da qual, fi nalmente, cria-se uma política nacional 
de SST e implanta-se uma política de governo que 
trata diferente a empresa que investe (reconhecida 
de forma positiva), e a que não investe (penalizada 
fi nanceiramente) na segurança do trabalho. Com isso, 
nós os TST´s, temos a missão de fazer de defender essa 
realidade e fazer com que toda essa política chegue aos 
postos de trabalho e quem ganha com isso, certamente, 
é o trabalhador.  



Jornal do SINTESP - nº 221 - Ano 2010

S I N T E S P4

As palestras 
mostraram, aos 
profi ssionais ligados 
à área de SST, as 
novidades do setor 

Regional Osasco realiza
             1º Encontro Técnico de Saúde e Segurança
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A regional SINTESP de 
Osasco realizou, no dia 

26 de fevereiro de 2010, o 1º 
Encontro Técnico de Saúde e 
Segu rança, no auditório do Sin-
covero - Sindicato dos Con    du  -
tores de Veículos Ro do viários 
de Osasco. O evento contou 

com a participação de, aproximadamente, 
30 convidados, divididos entre Técnicos 
de Segurança do Trabalho, estudantes do 
curso de TST e diversos profi ssionais da área 
prevencionista.

Mesa de abertura
Para compor a mesa de abertura foram convi-
dados: Antonio Alves, presidente do Sin co vero; 
Léo Gildeti Costa, diretor vice-presi dente da 
regional Osasco; Alexandre Jurcovichi, repre-
sentante do vereador João Góis Neto; Laér cio 
Fernandes, vice-presidente do SINTESP; Luiza 
Carvalho e Sueli Barca, ambas representando 
o vereador Marco Martins.

Para Costa, a união da categoria é um dos 
pontos principais do evento: “temos que unir 
os profi ssionais da área e, de certa forma, 
aglutinar a categoria, que ao nosso ver, está 
um pouco dispersa. Ou nos unimos ou te-
remos o encerramento da nossa categoria. 
Não tenho nada contra os tecnólogos e 
bacharéis, mas temos que fi car atentos com 
tudo o que circunda a nossa profi ssão. Por isso, 
nesse momento achamos muito importante 
um evento como esse, que pode proporcionar 
uma união signifi cativa dos TST´s. Hoje tam-
bém discorremos sobre diversos temas do dia 
a dia dos profi ssionais, atualizando as in for-
mações e benefi ciando a categoria em si”, 
enfatizou o vice-presidente. 

Alves, do Sincovero, por sua vez, deixou 
clara a importância da saúde do trabalhador 
e abriu as portas do seu sindicato para 
ações referentes a prevenção de acidentes: 
“estamos começando uma nova gestão e 

as portas do sindicato estarão 
sempre abertas para eventos que visam a 
saúde e segurança do trabalhador, afi nal 
a sua integridade física está em primeiro 
lugar”, enalteceu.

A transmissão da informação foi o ponto de 
destaque para Jurcovichi em sua abertura: 
“espero que vocês aproveitem bem o dia 
para que assim possam ser os grandes 
multi  plicadores dos assuntos aqui tratados”. 
Fernandes, do SINTESP, comentou sobre a 
importância da discussão de uma Política 
Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho. 
“Saúde e segurança do trabalho não tem 
política. Com isso, o SINTESP sente-se à 
von   ta de, em qualquer partido ou entidade 
sin   di cal, para discutir essas questões. É 
dessa forma que nós, em conjunto com os 
parlamentares e dirigentes sindicais, repre-
sentamos os trabalhadores e vamos nos unir 
para concretizar que o trabalhador tenha 
uma vida mais saudável”, fi nalizou o vice-
presidente do SINTESP.

Palestras
Logo após a mesa de abertura, foram rea li-
zadas três palestras voltadas para as ques-
tões de saúde e segurança do traba lho. Jorge 
Gimenez Berruezo, Técnico de Segu  rança, 
advogado, consultor e diretor do SINTESP, 
apresentou o tema “Aplicação do novo 

FAP”. Logo em seguida foi a vez de Deives 
Hamilton D´ambros, Técnico de Segurança 
do Trabalho e Fisioterapeuta que ministrou 
o tema “NR 17, Ergonomia (Novas exigên-
cias no trabalho de Telemarketing e Check-
Out de Supermercado)”. Para fi nalizar o dia 
foi convidado Wilton Abdalla, Técnico de 
Segurança do Trabalho, Técnico de Desen-
volvimento das linhas Mapa e Mucambo e 
especialista em equipamentos para pro teção 
das mãos, que ministrou o tema “Meto-
dologia de escolha das luvas aos riscos”.

A participação efetiva dos estudantes foi 
um dos pontos de destaque do encontro. 
Janaina dos Santos, estudante do curso de 
TST do Senac, aprovou a grande quantidade 
de subsídios informativos disponíveis na 
palestra: “a maior difi culdade que temos 
no país é a falta de informação. Transmitir 
esses dados de forma clara é algo mara-
vilhoso. Os eventos dessa magnitude ser-
vem para isso e nos atualizam quanto as 
questões de direito, legislação e mudanças 
decorrentes”, afi rmou. 

Os próximos eventos regionais serão: dia 
23 de março, o 2º Seminário sobre SST na 
regional Ribeirão Preto e dia 23 de abril o 3º 
Seminário sobre SST - Mapa Mucambo na 
regional Campinas.  
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Prezados (as) Companheiros (as)

Informamos que após um longo e difícil 
processo de negociação, conseguimos fechar 
uma composição unifi cada entre os grupos 
de dirigentes sindicais da nossa categoria.

Como já é de conhecimento, na última as-
sembleia da FENATEST realizada no dia 
29.01.10, em Brasília, foi anunciada a inten-
ção e condição básica para esta unifi cação.

Porém, o processo de negociação e enten-
dimento foi muito mais difícil do que se ima-
ginava, ocorrendo o risco, por diversas vezes, 
de ser fracassado.

Este acordo, certamente, não representa o 
atendimento total dos anseios de ambas as 
partes, contudo temos convicção que hou-
ve esforço para construir uma composição 

pos sível e, certamente, com variáveis não 
desejadas por alguns companheiros. To-
davia, temos a certeza de que para o 
conjunto dos interessados, espe  cialmente 
a nossa base, “mais vale nosso em penho e 
comprometimento, na busca dos objetivos 
da nossa categoria, do que uma boa briga.”

Conclamamos a todos os colegas que são 
partes desta composição da nova FENATEST, 
a colaborar com processo eleitoral que 
ocorrerá no dia 08.04.2010, e aos que não 
fazem parte, solicitamos especial apoio 
e compreensão, com base nos interesses 
coletivos da nossa gloriosa categoria dos 
Técnicos de Segurança do Trabalho.

Concluindo, queremos agradecer as Enti-
dades Sindicais Nacional e Esta duais, 
“ami gos”, que participaram da inter me-

dia ção das negociações, espe cialmente 
os companheiros: Patah e Pavão (UGT 
– Comerciários), Paulinho (Força Sindi-
cal e Dep. Federal), Mota e Edson Ramos 
(Federação dos Comerciários), Lourival (Fe-
de  ração dos Agentes Autônomos do Comér-
cio), Antonio Alves (CNTC) e Wilson (SINTEC 
– CNPL).

Temos a certeza de que a partir deste momento 
devemos baixar a guarda das rivalidades e 
ressentimentos para canalizar toda a nossa 
energia na construção da unidade, objetivando 
uma nova fase em nossa Federação.

Atenciosamente,

Armando Henrique 
Presidente SINTESP
Futuro Vice-presidente da FENATEST  

Eleição da FENATEST – Federação 
            Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho
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A 
s mulheres estão ocupando 
es paço e provando as suas 

reais condições de igualdade e su-
perioridade em relação ao homem”, com essa 
frase, o presi dente do SINTESP, Armando Hen-
rique, ini ciou o seu discurso de abertura no 
even to em come moração ao Dia Inter nacional 
da Mulher, reali zado no dia 12 de março de 
2010, no auditório do Grêmio da empresa 
Phibro, em Guarulhos. 

Tânia Angelina dos Santos, dire tora de Forma-
ção Profi ssional e repre sentante da Secretaria 
da Mulher do SINTESP, em sua consideração 
inicial, co mentou so bre a real defi nição do 
Dia Inter nacional na Mulher: “o dia 8 de 
março não é um movimento feminista, e, sim, 
um movimento de igual dade de condições” 
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to Regional Guarulhos realiza tarde comemorativa
                    em alusão ao Dia Internacional da Mulher

“

Armando elogiou o
papel da mulher na sociedade atual

e continua: “temos que nos respeitar como 
homem e mulher, mas, também temos que nos 
respeitar como profi ssionais“, enfatiza Tânia.

Selma Rossana, diretora vice-presidente da re-
gional Guarulhos do SINTESP, comenta que 
os encontros são importantes para a troca de 
informações. “Na verdade a comemoração é 

só mais um pretexto para colocar a `cara´ em 
pú blico. A ideia é que os homens viessem para 
poder conhecer as técnicas”. A capacitação 
profi ssional é outro destaque desse encontro 
segundo a vice-presidente: “esta come moração 
é um motivo para nos aprimo rarmos profi s-
sionalmente, pois esses encontros fazem com 
que sempre tenhamos o que aprender ou, ainda, 
o que ensinar. E, tam bém, é ótimo estarmos 
reunidos”, salienta a vice-presidente. 

Logo após as explanações inicias, foram rea-
liza das quatro palestras com temas focados no 
cotidiano da profi ssional de TST. Em seguida foi 
organizada uma ofi cina de beleza idealizada 
pela loja O Boticário e, fi nalizando o encontro, 
foram sorteados brindes e oferecido um 
coquetel aos presentes.  

O s presidentes das centrais sindicais 
parabenizaram a Força Sindical e o pre-

sidente da entidade, Paulo Pereira da Silva, 
Paulinho, pela inauguração de sua sede. Desde 
que foi fundada em 1991, a Central usou as 
instalações do Sindicato dos Metalúrgicos de São 
Paulo. “Este prédio representa uma conquista”, 
declarou Antonio Neto, presidente da CGTB. 
“A compra deste prédio demonstra a força 
desta entidade e é uma vitória para todos nós”, 
ressaltou Wagner Gomes, da CTB, adiantando 
que também pretende fazer o mesmo.

José Calixto, presidente da NCST, disse que a 
sede da Força Sindical é um lugar de referência 
da classe trabalhadora. Ricardo Patah, presi-
dente da UGT, destacou a unidade das centrais.

O presidente da CUT, Artur Henrique, lembrou 
a música “Apesar de Você”, de Chico Buarque 
para dizer: “apesar da direita estamos lutando 
pelas 40 horas e pela reforma agrária”.

“Com esta sede ganha o trabalhador brasi-

leiro”, destacou o prefeito Gilberto Kassab. 
Para o líder do governo na Câmara dos Depu-
tados, Cândido Vacarezza, o prédio é uma 
con quista e tem outra maior ainda que é a 
re dução da jornada semanal de trabalho para 
40 horas. “A redução da jornada será o 1º 
pas so para a grande caminhada”, afi rmou.

Melquíades de Araújo, 1º vice-presidente da 
Força Sindical, destacou que a nova sede é a 
casa dos trabalhadores, para discutir os as   sun-
tos que dizem respeito a classe trabalhadora.

“A central precisava ter um espaço para reunir 
os trabalhadores”, explicou Paulinho. Para Luiz 
Carlos Motta, tesoureiro da Central, “o prédio 
foi construído para atender os trabalhadores”. 
Paulinho reiterou que a unidade das centrais 
tem garantido vitórias dos trabalhadores, co-
mo a política de valorização do salário mínimo, 
aumento real para os aposentados, entre outros, 
avanços obtidos no Congresso Nacional.

João Carlos Gonçalves, Juruna, Secretário-geral 

da Força Sindical, que foi o apresentador na 
cerimônia de inauguração, informou que as 
cen trais farão a Conferência Nacional da Clas-
se Trabalhadora, no Pacaembu, onde se rá 
elaborado um documento contendo as reivin-
dicações dos trabalhadores, que será entregue 
aos candidatos à presidentes da República.

Os dirigentes das centrais defenderam a impor-
tância de votar com consciência comprometidos 
com a causa dos trabalhadores e que este 
ano os trabalhadores poderão votar em uma 
candidata mulher à presidência da República.

Compareceram pelo SINTESP Armando Hen-
rique, presidente e os diretores Francisco De 
Paula e Marcos Antônio Ribeiro.

Fonte: Site da Força Sindical

Força Sindical inaugura sua sede,
          após 19 anos de fundação

Armando, presidente do SINTESP, e 
o diretor De Paula, prestigiaram a 
inauguração da nova sede
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A Secretaria Nacional de Saúde e Segu-
rança do Trabalho da Força Sindical 

realizou, no dia 8 de março, a 2ª Reunião 
Ordinária do ano de 2010. O evento foi 
organizado nas dependências do Palácio 
do Trabalhador, no bairro da Liberdade, 
e contou com a participação de: Arnaldo 
Gonçalves, secretário nacional de SST 
da Força Sindical; João Carlos Gonçalves 
Juruna, secretário geral da Força Sindical, 
Rogério de Jesus Santos, diretor do SINTESP; 
João Donizete Scaboli, diretor da Fequimfar - 
Federação dos Trabalhadores nas Indústrias 
Químicas e Farmacêuticas do Estado de São 
Paulo e secretário de SST da Força Sindical 
SP; Marize Helena da Silva, vice-presidente 
do sindicato dos Têxteis de São Paulo; 
Gilberto Almazan, diretor do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Osasco e presidente do 
DIESAT; Armando Henrique, presidente do 
SINTESP; Luiz G. Marinho, diretor do Sind. 
da Alimentação/PE; Antonio do Amaral, 
presidente da Força Sindical/RO; Marco 
Milanêz, diretor do Sindicato dos Telefônicos/
SP; Luiz de Bittencourte, secretário de SST 
da Força Sindical SC; José Carlos da Silva, 
representante do Sindicato Eletro Eletrônico/
SP; e Alcides Antonio Vinhas, diretor do 
Sindicato dos Comerciários de Santo André.

A pauta das discussões estava embasada em 
temas atuais sobre as questões prevencionistas. 

Secretaria de Saúde e Segurança do Trabalho da
      Força Sindical realiza a 2ª Reunião Ordinária de 2010

e foram tratadas as seguintes questões:

• Projeto Fortalecimento da Secretaria 
Nacional de SST

• Pesquisa da Secretaria Nacional de 
SST - Estadual RS

• Curso de Formação de Política 
Sindical – Estadual SP

• Projeto Pró-Ação - Estadual PR

• Fator Acidentário de Prevenção – FAP.

• Política Nacional de Segurança e 
Saúde no Trabalho

• Observatório de Saúde do 
Trabalhador

• 28 de Abril - Dia em Memória ás 
Vítimas de Acidentes e Doenças no 
Trabalho

• Assuntos Gerais

Rogério de Jesus, diretor do SINTESP, 
comenta sobre a importância da reunião: 
“é fundamental para que possamos forta-
lecer nossa política de prevenção nas 
instituições fi liadas a central. É neste espa-
ço que socializamos os temas de cunho 
nacional que estão em debates e as novas 
políticas e normas aprovadas que precisam 
ser apropriadas pelo movimento sindical, 
assim como foi a Política Nacional de Saú de 
e Segurança apresentada pelo nosso pre si-
dente Armando Henrique. Vale lembrar que 
é nesse espaço que se constroem novas 
propostas de trabalho”, informou. 

Para Rogério, com este caráter a reunião 
se desenvolveu muito bem. “Todos trou-
xeram suas contribuições que serão in se-
ridas no projeto de fortalecimento da Se   cre -
taria, apresentado pelo secretário Arnal  do 
Gonçalves, que tem como objetivo apre sen-
tar o projeto a todas as estaduais da Força 
Sindical”, disse.

A abertura de espaços para essa discussão 
é outro ponto de destaque para o diretor: 
“para nós, TST´s, as ações do movimento 
sin dical e Segurança e Saúde do Trabalho 
sig nifi cam a valorização do nosso trabalho 
e a abertura de novos espaços de trabalho; 
lembrando que esse é um dos objetivos do 
movimento sindical”. 

A reunião contou com a participação de 
vários especialistas do setor
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O SINTESP, dando continuidade em sua 
agenda de eventos 2010, realizou em 

sua sede, no dia 11 de fevereiro de 2010, a 
palestra técnica `FAP – Fator Acidentário de 
Prevenção´. Para ministrar o tema foi convi-
dado Jorge Rodri gues Cruz, advogado, pós-
graduado em direi to previdenciário e Técnico 
de Segurança do Trabalho.

O âmbito social não foi esquecido e para 
a com  panhar as explanações foi esta be le  cido, 
co mo valor de investimento, 2 kg de alime ntos 
não perecíveis, doados pe los 58 participantes. 
Mais de 100 kg de mantimentos foram arreca-
dados e foram encaminhados para a “Casa 
de Amparo ao Soropositivo Brenda Lee”.

A orientação sobre os quesitos do FAP é fun-
damental para qualquer Técnico de Segurança 
do Trabalho. Pensando dessa forma, Ana Paula 
Ribeiro, TST do Serasa, comentou: “tenho certeza 
que temos que ter uma boa orientação com rela-
ção a esse tema e o palestrante foi muito feliz nas 

A UFIR, apesar de ter sido extinta em 
2000, continua sendo o referencial pa-

ra o cálculo de multas, com seu último valor 
fi xado em R$ 1,0641.

Segundo informa Sebastião Ferreira da Silva, 
diretor 1º Secretário do SINTESP, consultando 
o Anexo 1 da NR 28, observamos que o valor 
máximo da multa pela UFIR chega a 6.304 
para Segurança do Trabalho e 3.782 para  
Medicina do Trabalho.

ANEXO I - Gradação das Multas (em UFIR)
Veja exemplo do Cálculo da Multa ao lado
Empresa autuada por não cumprimento 

explicações”. Sobre o FAP, Ana Paula 
enfatizou “não adianta irmos contra.
Temos que lembrar que o FAP veio 
para somar. Por isso, necessitamos de 
uma boa orientação para que, assim, 
possamos alcançar o sucesso juntos”.

Para Mario Clayton Pereira, TST da Fundação 
ID, a participação de outros profi ssionais tam-
bém deve ser levada em conta: “temos que di-
vulgar para outros profi s sionais, pois o as sun  to 
é muito bom e o interesse deve ser de to dos os 
envolvidos” e, continua: “quando vi o anú n cio da 
palestra achei muito importante, pois estava um 
pouco por fora do assunto”, salien tou Pereira.

O FAP é um fator contributivo para as questões 
que envolvem segurança do trabalho. O palestran-
te Cruz, por sua vez, enalteceu essa tendência: 
“embora o INSS deixe algumas lacunas para que 
as pessoas elaborem um mandato de segurança, 
o FAP não deixa de ser um atrativo para que o 
empregador invista, cada vez mais, na área de 

FA
P SINTESP realizou palestra 

   ‘esclarecedora’ sobre o FAP

Cálculo de Multas Referentes às Normas Regulamentadoras

Segurança do Trabalho. Com isso, o empregador 
estará zelando pela vida das pessoas e garantindo 
a integridade física dos trabalhadores”, afi rmou.

“Com os TST´s conhecendo mais a fundo o FAP 
po derão pleitear junto ao empregador aquilo que 
entendem como necessário para a prevenção 
de acidentes. Com o FAP poderão falar sobre 
a questão do aumento da alíquota, das ações 
regressivas do INSS, etc. E, assim, saberão como 
pedir mais investimentos para a prevenção de 
acidentes de trabalho”, exaltou o palestrante.

Para conhecer a programação de eventos do 
SINTESP, acesse www.sintesp.org.br ou mande 
um e-mail para treinamento@sintesp.org.br.  

ao item 9.2.1a, da NR-9, sobre o PPRA.
Número de Funcionários da Empresa: 450.
Enquadramento da Multa (Item/Subitem): 
9.2.1 a.
Código: 109.044-5
Infração: 2 
2.472 x 1,0641 = R$ 2.630,45

Obs.: No exemplo, a empresa com 450 funcio-
ná rios está enquadrada na faixa que varia de 
2.472 a  2.748 UFIR, sendo que esta varia ção 
vai ser estipulada pelo Auditor Fiscal, depen-
dendo da infração, se reincidente, fraude, 
etc., sendo  para essa empresa, calculado so-
bre o menor valor.  

Dr. Cruz observou que o FAP é um atrativo para 
que o empregador invista na área de SST

Número de empregados
Segurança do 

Trabalho
Medicina do Trabalho

 I1 I2 I3 I4 I1 I2 I3 I4
1-10 630-729 1129-1393 1691-2091 2252-2792 378-428 676-839 1015-1524 1350-1680

11-25 730-830 1394-1664 2092-2495 2793-3334 429-498 840-1002 1255-1500 1681-1998

26-50 831-963 1665-1935 2496-2898 3335-3876 499-580 1003-1166 1501-1746 1999-2320

51-100 964-1104 1936-2200 2899-3302 3877-4418 581-662 1167-1324 1747-1986 2321-2648

101-250 1105-1241 2201-2471 3303-3718 4419-4948 663-744 1325-1482 1987-2225 2649-2976

251-500 1242-1374 2472-2748 3719-4121 4949-5490 745-826 1483-1646 2226-2471 2977-3297

501-1000 1375-1507 2749-3020 4122-4525 5491-6033 827-906 1647-1810 2472-2717 3298-3618

+ de 1000 1508-1646 3021-3284 4526-4929 6034-6304 907-990 1811-1973 2718-2957 3619-3782

Valor da Multa (em UFIR)

Segurança do Trabalho Medicina do Trabalho

6.304 3.782
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V isando uma aplicação mais ade-
quada, o SINTESP, que integra o 

Comitê ABNT/CEE-109 – Segurança e 
Saúde Ocupacional da ABNT encaminhou 
à Comissão de Estudo do Projeto de Norma 
GSST, um ofício com recomendações de 
alterações em alguns requisitos que julga de 
interesse maior para a causa prevencionista 
e à operacionalização de seu cumprimento 
pelos profi ssionais. 

O Comitê é formado por uma coordenação 
geral e 6 subgrupos com 1 relator cada, 
bem como a participação espontânea 
de diversos profi ssionais, cuja missão 
é desenvolver o texto da norma, com 
princípios que permitam fazer uma ges-
tão do risco, na busca da melhoria da 
saúde dos trabalhadores e do resultado 
epidemiológico das empresas. 

Entre os seis subgrupos, o SINTESP teve 
parti cipação com seus diretores Wagner 
de Paula e Jorge Gimenez Berruezo como 
relatores de dois subgrupos, bem como a 
participação de Milton Perez, como relator 
de um terceiro subgrupo, o qual é do 
conselho fi scal da entidade.

Com relação à proposta de alterações 
realizada pelo SINTESP, a entidade 
reuniu seus diretores participantes da 
comissão, juntamente com a presidência, 
para que analisassem o texto do Projeto 
de Norma que se encontrava em consulta 
pública e fizeram suas ressalvas e justi-
ficativas visando uma contribuição na 
bus ca da melhoria do conteúdo e de sua 
aplicabilidade. 

Segundo De Paula, por exemplo, no item 
3.9, foi solicitada a inclusão do termo pú-
bli ca ou privada, fi cando assim a descrição: 
Item 3.9 - Empregador – empresa indivi-
dual ou coletiva, pública ou privada, que 
assumindo os riscos.... “A justifi cativa é que 

a norma deverá contemplar também as 
empresas públicas e privadas, pois as mes-
mas também lidam com riscos e necessitam 
de ações prevencionistas”, informou. 

Segundo Jorge Gimenez, outro item que 
ganhou observação foi o 3.10 que trata 
da Habilitação - profi ssional legalmente 
habilitado e com competente registro no 
conselho de classe... “Solicitamos que 
seja incluso o termo: e/ou Ministério do 
Trabalho e Emprego - MTE, pois pro fi s-
sional legalmente habilitado em prevenção 
da vida, da saúde e da integridade física 
do trabalhador, con forme preconiza a 

Portaria 3.275 do MTE, também é o Técni-
co de Segurança do Trabalho que tem seu 
regis tro efetuado no MTE, enquanto não 
for criado o conselho próprio de classe”, 
esclarece.

Ainda, segundo Jorge Gimenez, os itens 
3.11 - Incidente; 4.1 - Participação dos Tra-
ba  lhadores; 4.3 - Política de SST; 4.4.5 - Cul-
tura de Prevenção; 4.5.2 alínea “a” de en-
genharia, também receberam propostas de 
alteração de texto, uma vez que já existem 
conceitos consolidados e de conhecimento 
pleno dos profi ssionais de SST. 

De acordo com ele, no momento estão 
sendo deliberadas as propostas que 
os diversos segmentos da sociedade 
encaminharam à ABNT e já está agen-
dada, junto com o coordenador do Comi-
tê, o engenheiro Leonídio Ribeiro, uma 
reunião plenária, no dia 24 de março, 
para discutir as propostas e definir quais 
serão acatadas na norma definitiva. 
“Acreditamos que as sugestões do 
SINTESP serão aprovadas, pois contri-
buem de forma positiva para que a 
prevenção seja, cada vez mais, aplicada 
nas empresas e o técnico de segurança 
do trabalho tem papel fundamental nesse 
cenário”, conclui Jorge Gimenez.  

N
or

m
as SINTESP recomenda alterações no Projeto de Norma de

    Gestão em Segurança e Saúde Ocupacional da ABNT

Entre os seis subgrupos, o 
SINTESP teve parti cipação 
com seus diretores Wagner 
de Paula e Jorge Gimenez 

Berruezo como relatores de 
dois subgrupos, bem como a 
participação de Milton Perez, 
como relator de um terceiro 

subgrupo, o qual é do conselho 
fi scal da entidade.

Dr. Jorge e De Paula estão representando o SINTESP no Comitê da ABNT
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c) a precedência das ações de promoção, proteção e prevenção 
sobre as de assistência, reabilitação e reparação;

d) o diálogo social.

e) a integralidade. 

5. Para o alcance de seu objetivo a PNSST deverá ser implementada 
por meio da articulação continuada das ações de Governo no 
campo das relações de trabalho, produção, consumo, ambiente 
e saúde, com a participação das organizações representativas de 
trabalhadores e empregadores. 

DIRETRIZES

i. a inclusão de todos trabalhadores brasileiros no sistema 
nacional de promoção e proteção da saúde;

ii. a harmonização da legislação e a articulação das ações de 
promoção, proteção, prevenção, assistência, reabilitação e 
reparação da saúde do trabalhador;

APRESENTAÇÃO

1. Este documento estabelece a Política Nacional de Segurança e 
Saúde no Trabalho – PNSST e expressa o compromisso de Governo, 
Trabalhadores e Empregadores com a promoção do trabalho 
decente, em condições de segurança e saúde.

2. Em sua formulação, a PNSST fundamenta-se na Constituição 
Federal, na Convenção n.º 155 e Recomendações da Organização 
Internacional do Trabalho - OIT, assim como no Plano de Ação 
Global em Saúde do Trabalhador, da Organização Mundial da 
Saúde - OMS, refl etindo a adesão do Estado à abordagem global 
preconizada por essas instituições.

OBJETIVO E PRINCÍPIOS

4. Esta Política tem por princípios:

a) a universalidade; 

b) a prevenção; 

Comissão Tripartite aprova o texto
         final da Política Nacional de
                Segurança e Saúde no Trabalho

m reunião realizada na sede da CUT, em São Paulo, 
dia 23 de fevereiro de 2010, a Comissão Tripartite 
formada pelos  repre     sen tantes do governo (Minis térios 
do Trabalho, Saúde e Previdência), Centrais Sindicais 
e Confederações Patronais, aprovou o texto fi nal da 

PNSST - Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho.

O governo federal estuda o lançamento ofi cial da Política em 28 
de abril, Dia em Memória às Vítimas de Acidentes do Traba lho, 
que desde 2003 passou a ser chamado pela OIT – Organização 
Internacional do Trabalho, de Dia Internacional para Segurança e 
Saúde no Trabalho.  Conheça o texto da PNSST na íntegra:

E

Es
pe

ci
al

A PNSST tem por objetivo a promoção da 
saúde e a melhoria da qualidade de vida 
do trabalhador, a prevenção de acidentes 
e de danos à saúde advindos, relacionados 
ao trabalho ou que ocorram no curso dele, 
por meio da eliminação ou redução dos 
riscos nos ambientes de trabalho.

As ações no âmbito da PNSST devem 
constar de um Plano Nacional de 
Segurança e Saúde no Trabalho e 
desenvolver-se segundo as diretrizes:

POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
Consolidado das propostas de empregadores e trabalhadores

3. 

6. 

Momento da reunião de fechamento de acordo
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iii. desenvolver e executar ações educativas sobre temas relacio-
nados com a melhoria das condições de trabalho nos aspectos 
de saúde, segurança e meio ambiente do trabalho;

iv. difundir informações que contribuam para a proteção e pro-
moção da saúde do trabalhador;

v. contribuir com órgãos públicos e entidades civis para a 
proteção e promoção da saúde do trabalhador, incluindo 
a revisão e formulação de regulamentos, o planejamento e 
desenvolvimento de ações interinstitucionais; a realização de 
levantamentos para a identifi cação das causas de acidentes e 
doenças nos ambientes de trabalho;

vi. estabelecer parcerias e intercâmbios técnicos com organis-
mos e instituições afi ns, nacionais e internacionais, para for-
talecer a atuação institucional, capacitar os colaboradores 
e contribuir com a implementação de ações globais de 
organismos internacionais.

9. Cabe ao Ministério da Saúde, enquanto gestor nacional do 
Sistema Único de Saúde – SUS:

i. fomentar a estruturação da atenção integral da saúde dos 
trabalhadores, envolvendo a promoção de ambientes e pro-
cessos de trabalho saudáveis, o fortalecimento da vigilância 
de ambientes, processos e agravos relacionados ao trabalho, 
a assistência integral à saúde dos trabalhadores, reabilitação 
física e psicossocial e a adequação e ampliação da capacidade 
institucional;

ii. defi nir, em conjunto com as secretarias de saúde de estados e 
municípios, normas, parâmetros e indicadores para o acom-
panhamento das ações de saúde do trabalhador a serem 
desenvolvidas no SUS, segundo os respectivos níveis de 
complexidade destas ações; 

iii. promover a revisão periódica da listagem ofi cial de doenças 
relacionadas ao trabalho; 

iv. contribuir para a estruturação e operacionalização da rede 
integrada de informações em saúde do trabalhador;

v. apoiar o desenvolvimento de estudos e pesquisas em saúde 
do trabalhador;

vi. estimular o desenvolvimento de processos de capacitação de 
recursos humanos em saúde do trabalhador;  

vii. promover a participação da comunidade na gestão das ações 
em saúde do trabalhador.

iii. a adoção de medidas especiais para setores de alto risco.

iv. a estruturação de uma rede integrada de informações em 
saúde do trabalhador;

v. a promoção da implantação de sistemas e programas de 
gestão da segurança e saúde nos locais de trabalho;

vi. a reestruturação da formação em saúde do trabalhador e 
em segurança no trabalho e o estímulo à capacitação e à 
educação continuada de trabalhadores;

vii. a promoção de uma agenda integrada de estudos e pesquisas 
em segurança e saúde no trabalho.

RESPONSABILIDADES NO ÂMBITO DA PNSST

8. Cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego

a) por meio da Secretaria de Inspeção do Trabalho e do 
Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho:

i. formular e propor as diretrizes da inspeção do trabalho, su-
per  visionando e coordenando a execução das atividades 
relacionadas com a inspeção dos ambientes e condições de 
trabalho;

ii. elaborar e revisar, em modelo tripartite, as Normas Regula-
mentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho;

iii. participar da elaboração de programas especiais de pro-
teção ao trabalho, assim como da formulação de novos 
procedimentos reguladores das relações capital-trabalho;

iv. promover estudos da legislação trabalhista e correlata, no âm-
bito de sua competência, propondo o seu aperfeiçoamento;

v. acompanhar o cumprimento, em âmbito nacional, dos acor-
dos e convenções ratifi cados pelo Governo brasileiro junto 
a organismos internacionais, em especial à Organização 
Internacional do Trabalho - OIT, nos assuntos de sua área de 
competência;

vi. planejar, coordenar e orientar a execução do Programa de 
Alimentação do Trabalhador;

b) por meio da  FUNDACENTRO:

i. realizar estudos e pesquisas pertinentes aos problemas que 
afetam a segurança e saúde do trabalhador;

ii. realizar análises, avaliações e testes de medidas e métodos 
que visem a eliminação ou redução de riscos no trabalho, 
incluindo equipamentos de proteção coletiva e individual;

Os setores de governo diretamente 
responsáveis pela implementação e 
execução desta Política são o Ministério do 
Trabalho e Emprego, o Ministério da Saúde 
e o Ministério da Previdência Social, sem 
prejuízo da participação de outros órgãos 
e instituições que atuem na área.

7. 

Armando Henrique nas discussôes para defi nir a Política 
Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho
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10. Cabe ao Ministério da Previdência Social:

ii. coordenar, acompanhar, avaliar e supervisionar as ações do 
Regime Geral de Previdência Social, bem como a política 
direcionada aos Regimes Próprios de Previdência Social, nas 
áreas que guardem inter-relação com a segurança e saúde 
dos trabalhadores;

iii. coordenar, acompanhar e supervisionar a atualização e a 
revisão dos Planos de Custeio e de Benefícios, relativamente a 
temas de sua área de competência;

iv. realizar estudos, pesquisas e propor ações formativas visando 
ao aprimoramento da legislação e das ações do Regime Geral 
de Previdência Social e dos Regimes Próprios de Previdência 
Social, no âmbito de sua competência.

b) por meio do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS:

i. realizar ações de reabilitação profi ssional;

ii. avaliar a incapacidade laborativa para fi ns de concessão de 
benefícios previdenciários.

GESTÃO

11. A gestão participativa da Política cabe à Comissão Tripartite 
de Saúde e Segurança no Trabalho – CT-SST que é constituída 

paritariamente por representantes do governo, trabalhadores e 
empregadores.

12. Compete à CT-SST:

i. propor a revisão periódica desta Política, em processo de 
melhoria contínua;

ii. estabelecer os mecanismos de validação e de controle social 
da PNSST;

iii. elaborar, acompanhar e rever periodicamente o Plano 
Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho;

iv. defi nir e implantar formas de divulgação da PNSST e do 
Plano Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, dando 
publicidade aos avanços e resultados obtidos. 

v. Articular rede de informações sobre SST.

13. A gestão executiva da Política será conduzida por Comitê 
Executivo constituído por Ministério do Trabalho e Emprego, Minis-
tério da Saúde e Ministério da Previdência Social.

14. Compete ao Comitê Executivo:

i. coordenar e supervisionar a execução da PNSST e do plano 
nacional de segurança e saúde no trabalho;

ii. elaborar e articular as propostas orçamentárias de saúde e 
segurança no trabalho (SST), em conjunto com o Ministério 
do Planejamento Orçamento e Gestão - MPOG, dos diferentes 
programas de governo no gerenciamento de ações especifi cas 
e integradas;  

iii. elaborar relatório anual das atividades desenvolvidas no 
âmbito da PNSST encaminhando-o à CT-SST e à Presidência 
da República;

iv. divulgar periodicamente informações sobre as ações de SST 
para conhecimento da sociedade.

v. promover campanhas sobre Saúde e Segurança no Trabalho.

Política Nacional de Segurança e 
Saúde no Trabalho representa avanços 
positivos para todos os interessados

Armando Henrique, presidente do SINTESP, falou 
ao Primeiro Passo sobre a importância da Po lítica 
Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. 

Para ele, a Política Nacional de SST é um anseio 
que a categoria dos Técnicos de Segurança do 
Trabalho e demais categorias que atuam em 
prol da saúde e segurança do trabalho tem 
há 37 anos. “Sempre entendemos que temos 
um excesso de normas de SST, temos muitas 
iniciativas, boas práticas de Saúde e Segurança 
do Trabalho e já somos referência para muitos 

Armando: A aprovação 
da PNSST não teve 
nenhum ponto de 
confl ito entre as 
partes interessadas, 
representadas pelos 
trabalhadores, 
empregadores e 
Governo

por intermédio do Departamento de Políticas 
de Saúde e Segurança Ocupacional: 

subsidiar a formulação e a proposição de 
diretrizes e normas relativas à interseção entre 
as ações de segurança e saúde no trabalho 
e as ações de fi scalização e reconhecimento 
dos benefícios previdenciários decorrentes dos 
riscos ambientais do trabalho;

a) 
I.

países, mas, por incrível que pareça, não 
tínhamos ainda uma política de Estado. Espero 
que esta política, que foi aprovada, atinja o 
resultado esperado”, salientou Armando.

Em sua opinião, a discussão dessa política, por 
incrível que pareça, foi uma das menos confl itantes 
de todas até o momento. Segundo Armando, este 
caráter positivo é porque a PNSST é feita com base 
em princípios, por tanto, não teve nenhum ponto 
de confl ito entre as partes interessadas que foram 
representados pela bancada dos trabalhadores, 
empregadores e Governo. “Foi um processo 
rápido e a conclusão não causou nenhum trau-
ma devido a algum confl ito”, conclui Armando, 
representante da Força Sindical na Comissão.  
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D A TA S T E M A L O C A L

12 
à

 16/abr

CURSO GESTÃO DE RESÍDUOS
NA INDÚSTRIA

Sócio em dia R$ 150,00
Demais R$ 300,00

Público-alvo: Técnico de Segurança e 
demais interessados  – Carga horária 
15h – das 19h00 às 22h00

sede

17
e 

24/abr

CURSO AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO 
OCUPACIONAL A GASES, 
VAPORES E POEIRA

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

Público-alvo: Técnico de Segurança e 
demais interessados – Carga horária 
15h – das 19h00 às 22h00

sede

26
à

24/abr

CURSO FORMAÇÃO BÁSICA DE 
CONSULTORES EM ERGONOMIA

Sócio em dia R$ 150,00
Demais R$ 300,00

Público-alvo: Técnico de Segurança e 
demais interessados – Carga horária 
15h – das 19h00 às 22h00

sede

03
à

06/mai

CURSO NR 33 - ESPAÇO
CONFINADOS (SUPERVISOR )

Sócio em dia R$ 600,00
Demais R$ 1.200,00

Público-alvo: Técnico de Segurança e 
demais interessados – Carga horária 
40h – das 09h00 às 18h00

sede

E V E N T O S    2 0 1 0

15/abr DEBATE TÉCNICO NO SINTESP Sede

28/abr DEBATE TÉCNICO - DIA MUNDIAL ÀS 
VÍTIMAS DE ACIDENTES

Sede

20/mai DEBATE TÉCNICO NO SINTESP Sede

23/abr III SEMINÁRIO SOBRE SST Campinas

28/mai III SEMINÁRIO SOBRE SST Sorocaba

Cursos e Eventos sujeitos a alterações. 
Informações 11-3362-1104 R. 38. 
Inscrições: 
treinamento@sintesp.org.br (p/ CURSOS)
eventos@sintesp.org.br (p/ EVENTOS)



Jornal do SINTESP - nº 221 - Ano 2010

S I N T E S P14

Es
pa

ço
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o 
le

it
or  “Gostaria de saber qual 

a validade do PPRAG - 
Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais no 

Tratamento Galvânico, pois 
na convenção cole tiva de 

melhorias não diz nada
sobre a validade.” 

Edson Oliveira

R.: Por princípio de direito, quan-
do uma norma específi ca não 
estabelece exceção, aplica-se 
a norma geral. Sendo Assim, 

a nor ma geral de PPRA é a NR-9, que 
esta belece atualização imediata quando 
ocor rerem mudanças e, se não ocorrerem 
mu danças, no mínimo uma vez ao ano.
Jorge Gimenez Berruezo
Diretor Estadual SINTESP

 “Conheço um caso no qual o 
traba lhador perdeu o dedo

indicador e foi caracterizado 
acidente do trabalho, o mesmo é 

vigia e está retornando ao
trabalho, porém pretende pedir 

indenização pelo dano. Quero 
sa ber se esse rapaz tem direito 

indenizatório?”
Ivonildo Alves

R.: Referente a sua dúvida, informamos 
que a Lei Previdênciaria 8.213/91, em seu 
arts. 19 a 22, defi ne que acidente e ou 
doença do trabalho é aquela que ocorre 
a serviço da empresa, ou seja, independe 
do cargo ou função. Portanto, as doen-
ças e acidentes de trabalho podem, 
sim, gerar uma indenização pelo dano 
causado ao trabalhador. A indenização 
é defi nida pela Justiça, que pode en-
quadrar os gastos que o trabalhador 
te ve no tratamento e reabilitação, bem 
como as sequelas e inca pacidade que 
gerou. É importante lembrar que, para 
concluir o direito ou não, no caso que o 
senhor citou, há a necessidade de avaliar 
vários fatores para se concluir, entre eles, 
a negligência da empresa nas ações de 
prevenção.
Rogério de Jesus Santos
Diretor Estadual SINTESP

 “Favor nos informar como é 
feito o dimensionamento do 

SESMT quan do a empresa tem 
acima de 5.000 funcionários. Por 

exemplo,  empresa com 12.000 
funcionários qual será o quadro?”

José Nildo da Silva

R.: O entendimento do Quadro II da NR 4 é 
o seguinte: para uma empresa do grau de 
risco 3 e um total de 12.000 fun cio nários, 
a estrutura do SESMT seria, so mente para 
os Técnicos de Segurança do Trabalho:
De 3.501 à 5.000 = 8 TSTs. 
Com  o dimensionamento do grupo de 
4.000 seria:
De 5.001 à 9.000 = mais 3 TSTs
mais a fração de 3.000 = mais 3 TSTs
Então, teríamos um SESMT montado com 
14 TSTs.
Se na sua empresa tivesse o número de 
10.900 funcionários, você teria um Sesmt 
montado com 11 TSTs. Veja: 
De 3.501 à 5.000 = 8 TSTs; de 5.001 à 
9.000 = 3 TSTs; de 9.001 à 10.900= 0 
TSTs, que dá um total de 11 TSTs.
Jorge Gimenez Berruezo
Diretor Estadual SINTESP

 “Qual legislação que posso ter 
embasamento legal para proibir 

manutenção em pon  te rolante ener-
gizada? A NR 11 não fala nada para 

esta atividade. A NR 10 fala que todos 
os equipamentos energizados para 

manutenção terão que ser desligados”.
Miriam Trento

R.: Referente a vossa solici ta ção, informa-
mos que os em ba    samentos nas NRs 
01 (dispo si ções Gerais), 05 (CIPA) e 10 
(Instalações elétricas), bem como os Art. 
184 e 185 da CLT, somados com o Artigo 
186 - Aquele que, por ação ou omissão 
voluntária, negligência ou imprudência, 
violar direito e causar dano a outrem, ainda 
que ex clusivamente moral, comete ato 
ilícito. Código Civil Brasileiro - Lei 10.406, 
10 de janeiro de 2002, são ele men tos 
sufi cientes para a proibição de manu-
tenção em Ponte Ro lante energizada. 
Rogério de Jesus Santos
Diretor Estadual SINTESP

 “Solicito informações referentes
ao porque que o técnico de 

segurança do trabalho não pode 
emitir ART e esclarecer ofi cialmente  

para enviar às empresas?”
Adalberto Alves da Silva

R.: Inexiste na legislação prevencionista, 
mais precisamente das constantes do âm-
bito profi ssional de Técnico de Segurança 
do Trabalho, a obriga toriedade de emissão 
de ART. Nenhuma norma ou lei solicita 
ART por parte do Técnico de Segurança, 
assim não há proibição uma vez que não 
existe a obrigatoriedade. Criou-se isso 
mais como forma de reserva de mercado, 
encarecendo os serviços ao empregador 
e não trazendo nada que efetivamente 
resguarde ambas as partes.
Valdizar Albuquerque
Diretor SINTESP 

 “Estou com uma dúvida sobre preri-
culosidade, pois um site remoto da 

empresa na qual trabalho está
pa gando periculosidade apenas para 
funcinários que estão expostos à um 

período superior a 44 horas semanais. 
Tenho conhecimento que não está 

certo, pois periculosidade é pago de 
acordo com o perigo e não ao
tempo que o colaborador está

exposto, po rém não encontro isso 
escrito em local algum”.

Antonio André da Costa

R.: Informamos que a periculosidade é 
um risco ime diato de vida. A legislação 
contempla as atividades associadas a 
explosivos e infl amáveis (CLT, art.193, 
e NR16 do MTE), a atividade dos ele-
tricitários (Lei 7.369/85 e seu De cre to 
93.412/86) e as atividades em proxi-
mi da de de radiação ionizante (Por taria 
MTE518/03). Pode estar havendo um 
equívoco por quem está aplicando o 
adicional, pois há diferença básica entre 
(INSALUBRIDADE e PERICULOSIDADE) é 
o cálculo do tempo de exposição. Para 
a periculosidade, basta que o acesso à 
área de risco não seja eventual para dar 
direito ao adicional integral.
Rogério de Jesus Santos
Diretor Estadual SINTESP
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F oi aprovada no dia 10 de 
março de 2010, na Câmara 

dos Deputados, um substitutivo 
ao Projeto de Lei 203/91, do Sena-
do Federal, que institui a Política 
Nacional de Resíduos Só lidos. 
O projeto aprovado pela Câ ma-
ra seguirá agora para o Senado 

Federal para uma nova apreciação, onde, após 
aprovado, será encaminhado para sanção 
presidencial.

A política é inovadora por tratar da respon-
sabilidade ambiental sobre os resíduos e ao 
estabelecer a logística reversa, além de tra-
zer um ganho para a agenda da sus ten-
tabilidade do país. 

Entre as inovações da PNRS destaca-se o 
conceito de responsabilidade compartilhada 
em relação à destinação de resíduos. Isso 
signifi ca que cada integrante da cadeia 

produtiva - fabricantes, importadores, dis-
tri buidores, comerciantes e até os consu-
midores - fi carão responsáveis, junto com os 
titulares dos serviços de limpeza urbana e 
de manejo de resíduos sólidos, pelo ciclo de 
vida completo dos produtos, que vai desde 
a obtenção de matérias-primas e insumos, 
passando pelo processo produtivo, pelo 
consumo até a disposição fi nal.

O projeto aprovado na Câmara também 
defi ne regras para a coleta seletiva. Nesse 
sentido, os serviços públicos de limpeza 
urbana e de manejo de resíduos sólidos 
devem estabelecer um sistema de coleta 
seletiva, priorizando, por exemplo, o trabalho 
de cooperativas de catadores de baixa renda, 
permitindo a geração de emprego e renda à 
muitos catadores de materiais recicláveis.

Os serviços de limpeza urbana devem im-
plan tar um sistema de compostagem para 

Política Nacional de Resíduos Sólidos é
             aprovada na Câmara dos Deputados

resíduos sólidos orgânicos e articular, junto 
aos agentes econômicos e sociais, formas de 
utilização do composto reduzido.

Segundo a lei, os consumidores fi cam obri-
gados a acondicionar adequadamente e 
de forma diferenciada os resíduos sóli dos 
gerados, bem como disponibilizar cor re-
tamente os mate riais reutilizáveis e reci-
cláveis para coleta e devolução.

De acordo com a lei, fi ca proibido o lan-
çamento de resíduos sólidos ou rejeitos 
em praias, no mar ou em quaisquer corpos 
hídricos e in natura a céu aberto, exceto 
no caso da mineração. Não será permitida 
ainda a queima a céu aberto ou em reci-
pientes, instalações e equipamentos não 
licenciados para essa fi nalidade.

Mais informações sobre a PNRS podem 
ser obtidas no site do Ministério do Meio 
Ambiente: www.mma.gov.br 
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Brigada de Incêndio

Aspectos Legais 

1º Aspecto: O Profi ssional Técnico de Segurança 
do Trabalho deverá saber onde e como 
consultar.

NORMA FEDERAL = Ministério do Trabalho e Emprego 
tem de Referência a NR 23, da Portaria 3214/78, de 08 
de Junho de 1978, DOU. 06.07.78, na qual devemos 
considerar os seguintes PONTOS:

NR 23.1.1 - Todas as empresas deverão possuir:

a) Proteção contra incêndio;
b) Saídas sufi cientes para a retirada rápida do pessoal 

em serviço, em caso de incêndio;
c) Equipamentos sufi cientes para combater o fogo em 

seu inicio;
d) Pessoas adestradas (TREINADAS) no uso correto 

desses equipa mentos, 

Outro ponto fundamental desta Norma está no item NR 23.8 - 
Exercício de Aberta, que deverá ser realizado periodicamente com os 
seguintes objetivos:

A - Que o pessoal grave o signifi cado do sinal de 
alerta,

B - Que a evacuação (abandono) do local se faça em 
boa ordem, 

C - Que sejam evitados qualquer pânico, que sejam 
atribuídas tarefas e responsabilidades específi cas 
aos empregados, 

D - Que seja verifi cado se a sirena de alarme foi ouvida 
em todas as áreas.

Item 23.8.2 - Os exercícios deverão ser realizados sob a direção de um 
grupo de pessoas, capazes de prepará-los e dirigi-los, comportando um 
chefe e ajudantes em números necessários, segundo as características 
dos estabelecimentos.

2º Aspecto: Consulte o Decreto Estadual do seu Estado. 
Norma Estadual – São Paulo Decreto Número 46076/2001 - Instrução 
Técnica 17/2004 - As Empresas deverão requerer o AVCB – Auto de 
Vistoria do Corpo de Bombeiros, neste caso deverá existir um projeto 
de construção aprovado na prefeitura local, faz-se necessário à 
contratação de um profi ssional Arquiteto para Elaboração do Projeto 
de Prevenção de Incêndio, de acordo com o Decreto do Corpo de 
Bombeiros em seu Estado. 

Té
cn

ic
a 

/  
In

fo
rm

at
iv

a

São Paulo - IT 17 – Instrução Técnica 17/2004 deve ser observados 
os anexos:

A - Tabela de porcentual de cálculo para composição 
da brigada de incêndio

B - Curruculum básico do Curso de for mação da Bri-
gada de Incêndio

C - Questionamento de avaliação de brigadista.

Item 5.2 - Critérios básicos de seleção de candidatos a brigadista.

Item 5.3 - Organização da Brigada.

Item 5.10.2 - Os Profi ssionais habilitados para formação de brigada 
de incêndio deverão apresentar, junto com o atestado de formação 
da brigada, a sua habilitação específi ca.

3º Aspecto: Referência Nacional - ABNT
As NBRs especifi cam as referências. Temos a NBR 14276/2006 - 
Programa de Brigada de 
Incêndio que especifi ca 
os parâmetros para 
formação de acordo com 
a carga incêndio dividida 
em Pequena, Média e 
Alta, defi ne os níveis 
de conhecimentos para 
os instrutores, exemplo: 
Instrutor de Incêndio - 
Profi ssional com 1OO 
Horas/aulas de Incêndio 
e 40 Horas/aulas em 
Técnica de Ensino. Sendo 
esta adotada pelo Corpo 
de Bombeiros do Estado 
de São Paulo. Deverá 
consultar também a NBR 14277 – Campo de Treinamento.

Profi ssional informado é profi ssional participativo, as Normas da 
ABNT são cons truídas de forma de mo cráticas com os seguimentos 
de con sumidores, pro dutores e neutros, participe você também nas 
construções e revisão destas 
normas. Em São Paulo temos 
a CB-24 consulte datas das 
reuniões pelo telefone (11) 
3396-2324 Praça Clóvis - 3º - 
Andar ANBT (dentro do Corpo 
de Bombeiros ).  

Luiz de Brito Porfi rio - Técnico em 
Segurança do Trabalho 
Diretor do Conselho Fiscal - SINTESP- 
Consultor Técnico e Instrutor

Referências: 
www.mte.gov.br
www.abnt.org.br
www.polmil.sp.gov.br
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A Diretoria do SINTESP iniciou, no 
mês de Julho de 2008, uma intensa 
Campanha de Sindicalização com o 
objetivo de aumentar o número de 
sócios da Entidade e resgatar os sócios 
inadimplentes, bem como promover a 
conscientização junto aos profi ssionais 
Técnicos de Segurança do Trabalho, no 
sentido de mostrar a importância de se 
tornar sócio.

A iniciativa visa ressaltar os benefí-
cios e as van tagens, 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 proativamente para a promoção 
da qualidade de vida dos profi ssionais 
da categoria. Veja agora alguns dos 
principais motivos para ser sócio de um 
Sindicato como o SINTESP:

1) Somos uma categoria diferencia-
da, portanto, o Técnico de Segurança 
do Trabalho deve ter tratamento 
personalizado, independente do ramo 
de atividade em que trabalha;

2) A força de uma categoria profi ssional 
depende do sentimento de união da 
classe, do seu (e) nível de adesão e 
do (ou) número de associados em seu 
sindicato;

Campanha de Sindicalização
3) Representa peso político, principal-
mente nas negociações das convenções 
coletivas e aprovação do Conselho de 
Classe da Categoria;

4) O SINTESP tem como alvo a defesa 
dos Técnicos de Segurança do Trabalho 
nas relações de trabalho, legislação 
prevencionista e exercício da profi ssão;

5) Usufruir de todos os benefícios, 
con vê nios, cursos, palestras técnicas, 
seminários, biblioteca, assistência jurí-
dica, entre outros, oferecidos pela 
Entidade;

6) Luta do SINTESP pela conquista e ma-
nutenção do piso salarial da categoria;

7) Hoje é muito importante manter o 
número elevado de sócios dentro do 
novo modelo sindical;

8) Manutenção de todas as conquistas 
já alcançadas.

A contribuição associativa é anual.

Lembre-se
Trabalhador forte e consciente é 

traba lhador sindicalizado.  
O SINTESP é a nossa força!

Veja mais informações no site: 
www.sintesp.org.br

INSCRIÇÃO ASSOCIATIVA
(    )  Empregado
(    )  Aposentado

(    )  Etudante
(    )  Autônomo

Nome: ................................................................................

Nascimento: ................/................/........................

RG: ....................................................................................

CPF: ..................................................................................

Tel. Residencial: (.......)  .....................................................

Celular: (.......)  ...................................................................

E-mail: ...............................................................................

Endereço: ..........................................................................

...........................................................................................

Cidade: ..............................................................................

Cep: ...................................................................................

Registro Profi ssional - SRT/MTE:

Nº: ......................................................................................

Solicito minha inscrição no quadro Associativo do SINTESP

                       São Paulo, ................/................/....................

...........................................................................................
A s s i n a t u r a

E ste ano, o Manifesto em Memória às 
Vítimas de Acidentes e Doenças do 

Trabalho, acontecerá na sede do Sintracon-SP 
(Sindicato dos Trabalhadores na Construção 
Civil), localizado à Rua Conde de Sarzedas, 
286 - Centro - São Paulo.

O evento, marcado para o dia 28 de abril de 
2010, conta com o apoio do SINTESP e com 
a participação das Centrais Sindicais, dos 
sindicatos fi liados à Força Sindical no Estado 
de São Paulo, assim como profi ssionais es-
pecializados em Segurança e Saúde do Tra-
balho, e qualquer pessoa interessada pela 
causa da luta. 

Após a manifestação no Sintracon-SP, os 
participantes farão uma passeata até a Praça 
da Sé, no centro da cidade, convergindo com 
as ações de outras entidades que apóiam a 

causa. Este ano, o foco 
das ações contemplará 
os setores da Construção 
Civil e de Transporte de 
Cargas, reconhecidos co-
mo os que mais apresen-
tam problemas de saúde 
e se gurança ocupacional. 
Os organizadores preve-
em também um ato de 
as  sinatura da nova Po -
lítica de SST com o presidente da Re pú-
blica, em Brasília para consolidar o ato 
comemorativo.

O SINTESP tem contribuído ativamente para 
a realização das manifestações no sentido 
de alcançar melhores condições para os 
trabalhadores. “Nossos esforços têm como 
objetivo principal que toda a sociedade 

faça uma refl exão neste dia e adote ati-
tudes em prol da prática prevencionista nos 
ambientes de trabalho, evitando que mais 
vidas sejam prejudicadas”, afi rma Armando 
Henrique, presidente do Sintesp.

Mais informações sobre a participação do 
Sintesp e a programação do evento no site: 
www.sintesp.org.br.   

In
ic

ia
ti

va Sintracon-SP sediará manifesto no dia 28 de Abril em
  Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho

À exemplo dos anos anteriores, 
mais uma vez, o SINTESP apoiará a manifestação
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D ando continuidade aos eventos 
promovidos na sede do SINTESP, foi 

realizado, no dia 18 de março, um debate 
Técnico com o tema “Metodologia de 
escolha das luvas aos riscos”, ministrado 
por Wilton Abdalla, Técnico de Segurança 
do Trabalho com Formação em Marketing 
e Técnico de Desenvolvimento das linhas 
da empresa Mapa e Mucambo, empresas 
especialistas em equipamentos para prote-
ção das mãos. O evento contou com a 
participação de 30 pessoas, que tiveram a 
oportunidade de conhecer um pouco mais 
sobre o universo prevencionista.

Para Abdalla, essa parceria é muito 
importante para a Mapa e para os TST´s. 
“Para nós, da Mapa, esses eventos são 
sempre de grande importância, justamente 
porque vem ao encontro com a necessidade 
que temos de ofertar nosso produto para 
o mercado, mas mostrando os diferenciais 
tecnológicos” e continua: “é importante 
tam bém para atua lizar os TST´s  em relação 
as  novas portarias do Ministério do Trabalho, 
voltadas para a segurança do Trabalho. 
Enfi m, é muito importante essa parceria, 
pois é um canal que nós consideramos 
primordial”, enfatiza o palestrante.  

G
er

al SINTESP realiza debate técnico
       focado na segurança das mãos

Abdalla ressaltou 
a importância 
da parceria com 
o SINTESP para 
atualizar os TST´s 
sobre as portarias 
que tratam da 
proteção das 
mãos

Trabalho 
do SESMT é 
reconhecido 
nacionalmente

O Sesmt - Serviços Especializados em 
Engenharia de Segurança e em Medi-

cina do Trabalho da Prefeitura de Três Lagoas 
contabilizou no mês de novembro 400 dias 
sem acidente de trabalho em todos os setores 
da municipalidade, correspondendo a 7,6 mil 
horas trabalhadas sem acidentes.

O número representa um recorde para a admi-
nis tração pública municipal em relação à segu-
rança no trabalho, colocando o pioneirismo no 
serviço público como referência para outras 
cidades do país.

O levantamento feito pelo Sesmt é refl exo 
dos investimentos feitos pela Secretaria de 
Admi nis tração em equipamentos de prote ção 
individual (EPI’s), conscientizando os funcio-
nários sobre a importância do uso destes 
equipamentos, bem como da prática de atos 
seguros no trabalho, através de orientações.

Desde a sua implantação em 2007, a Prefeitu-
ra de Três Lagoas investiu mais de R$ 174 
mil em uniformes e EPIs para os servidores. 
Por ser referência na área, o Sesmt tem sido 
procurado por várias cidades de todo país que 
se interessam pela sua implantação como São 
José dos Campos-SP, Canoas-RS, Apucarana-
PR e Naviraí-MS.

De acordo com o secretário de Administração, 
Odair Biassi, responsável pelo Sesmt, o reco-
nhecimento pelos trabalhos realizados em 
Três Lagoas é muito relevante e contou com 
a cooperação dos servidores: “este nosso 
trabalho é pioneiro no serviço público e visa 
à integridade e a segurança do trabalhador; 
quero agradecer a todos os funcionários pe-
la efi ciência, pelo controle na entrega e subs-
tituição de equipamentos de proteção e aos 
servidores pelo apoio na conscientização do 
uso desses equipamentos”, ressaltou Odair.  

N o dia 6 de março foi realizada a festa de 
premiação do Concurso de Segurança da 

Even, junto aos seus colaboradores e familiares, 
no Hotel Terras Altas, em Itapecerica da Serra.

Pelo terceiro ano, o concurso premiou os 
primeiros colocados das obras no quesito 
segurança. Todos os meses os técnicos de se-
gurança visitam as obras e realizam diversas 
inspeções de segurança, lhe atri buindo 
notas. No fi nal do ano, todas as médias 
mensais são somadas e divulgadas. Os 
colaboradores que participam e que estejam 
com as melhores notas alcançadas, ganham 
prêmios como TV LCD, home theater e 
Micro-system. A Área de Segurança também 
premia as melhores empresas for ne cedoras 
de serviço no item segurança.

A iniciativa visa garantir a integridade 
física e a saúde do trabalhador, através 
do sistema de gestão de Segurança e 
Medicina do Trabalho nas obras junto ao 
comprometimento dos gestores e suas 
equipes, visando à melhoria no desempenho 
da empresa e o crescimento das áreas com 
base nas normas e legislações vigentes. 
Em 2010, dando continuidade a proposta, 
foi aprimorado o processo de segurança 
através das sugestões dos colaboradores e 
atualizações constantes.  

Premiação do Concurso
de Segurança da Even

Armando e Marcos, do SINTESP, 
estiveram presentes na terceira edição
do concurso apoiando a iniciativa
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Scabolli: “Não podemos esperar 
que todas as ações, inclusive na 
área de saúde, sejam realizadas 

pelos governos federal, 
estadual e municipal. É hora 

da sociedade se conscientizar e 
unir forças para o sucesso deste 

grande projeto.”

Com o lema “Valorizando a Vida” o Projeto
       Verão sem Aids promove a prevenção das DST’S

D ia 23 de janeiro de 2010 teve início 
a 15ª edição do projeto Verão sem 

Aids. O evento é uma iniciativa da Fequinfar 
- Federação dos Trabalhadores nas Indústrias 
Químicas e Farmacêuticas do Estado de São 
Paulo, e que a partir desse ano foi promovido 
e organizado pela Força Sindical São Paulo 
com o apoio do Sindicato dos Químicos da 
Baixada Santista e demais entidades sindicais 
que integram a Força Sindical SP. O projeto 
contou também com o apoio da CNTQ - 
Confederação Nacional dos Trabalhadores 
Químicos; SNQ - Secretaria Nacional dos 
Quí micos da Força Sindical; Fecomerciários - 
Fe deração dos Empregados no Comércio do 
Estado de São Paulo; Conselho Nacional de 
Saúde e Prefeitura Municipal de Praia Grande. 
Foram distribuídos materiais em toda a orla 
marítima, comunidades e empresas do Polo 
Petroquímico de Cubatão e Baixada Santista. 
Durante os fi nais de semana subsequentes a 
população recebeu preser vativos (cerca de 30 
mil) e folhetos com dicas e orientações para 
evitar doenças sexualmente transmissíveis.

João Donizeti Scaboli, diretor responsável 
pela Secretaria de Saúde da Força São Paulo, 
pelo Departamento de Saúde do Trabalhador 
da Fequimfar e membro titular do Conselho 
Nacional de Saúde (usuários), explica que 
a melhor forma para a conter a doença é 
a prevenção. “Nos últimos anos, muitos 
medicamentos foram desenvolvidos para os 
doentes, mas sabe-se que o mais importante 
ainda é a prevenção. Levar o progresso 
científi co e remédios caros para a sociedade 
não é tão simples, por isso é fundamental 
a educação sexual nas escolas, em casa e 
nos ambientes de trabalho, às comunidades 
e à sociedade em geral”, declara Scaboli.
Danilo Pereira da Silva, destacou a impor-
tância do evento. “A abertura do Projeto 
Verão esse ano contou com a participação 
de nos sas entidades representadas, jun to 
com re pre sentantes da prefeitura, secre-
tarias municipal e estadual de saúde e do 

Depar tamento de Coordenação de Doenças 
Se xual mente Transmissíveis DST/Aids de 
Praia Grande, entre outros. O evento, que 
tem apoio e reconhecimento da ONU e do 
Ministério da Saúde e anualmente atinge, 
aproximadamente, 1 milhão de pessoas 
no litoral paulista e em regiões de todo o 
estado de São Paulo, é promovido com o 
objetivo de informar e orientar a população 
sobre os riscos de contágios da AIDS e 
DST’S. A participação de toda a sociedade 
neste projeto é muito importante, porque 

o principal objetivo do Verão sem Aids é 
conscientizar as pessoas, prevenindo a po-
pu lação do contágio pela doença”.

Para Scaboli, o movimento sindical está 
fazendo sua parte. “Não podemos esperar 
que todas as ações, inclusive na área de 
saúde, sejam realizadas pelos governos fe-
deral, estadual e municipal. É hora da so-
ciedade se conscientizar e unir forças pa ra 
o sucesso deste grande projeto. So mos um 
novo modelo de sindicalismo e atuamos 
como um sindicato-cidadão”.

Criado em 1994, o projeto tem o objetivo 
de prevenir e diminuir o número de casos 
de contaminação pela Aids e envolvimento 
com drogas entre os trabalhadores. 
Teve início na Baixada Santista, mas os 
sindicatos fi liados à Fequimfar já promovem 
eventos semelhantes nas outras cidades. A 
Aids é uma doença conhecida, pelo no-
me de Síndrome da Imunodefi ciência Ad -
qui  rida, é a manifestação mais grave da 
infec ção pelo vírus HIV. Um vírus que 
infecta as células do sistema imunológi co. 
Segundo a Organização Mundial da Saúde, a 
doen ça atinge todo o mundo, mas os países 
subde senvolvidos são os mais prejudicados 
já que 90% dos infectados vivem na África, 
América Latina e Ásia. O projeto conta tam-
bém com o reconhecimento da OIT - Orga-
nização Internacional do Trabalho.   

Armando, presidente do SINTESP, durante uma das ações do projeto. Mais uma vez o SINTESP 
apoiou uma iniciativa do movimento sindical que visa a proteção de toda a sociedade
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