
O ato foi considerado, por diversas representações sindicais e políticas, como um fator 
determinante, pois, pela primeira vez foi possível de forma negociada, uma composição de 

chapa única unindo, assim, as correntes divergentes
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P osso afi rmar que o Brasil possui uma cultura pre-
vencionista. Há mais ou menos 40 anos, o país já 

apresenta um modelo cultural de saúde e segurança do 
trabalho, certamente, levando em conta de que `Cultura´ 
é um complexo de padrões de comportamento. Contudo, 
sabemos que prevenção de acidente e doenças de trabalho 
é feita através do trinômio: investimento, informação e 
comprometimento. Qualquer ação concreta nessa área 
passa por essa base.

Mesmo com essa realidade cultural, ainda amargamos 
mais de três mil mortes por acidente de trabalho por 
ano; 14 mil trabalhadores são afastados defi nitivamente 
por conseqüência de acidentes e doenças e 700 mil são 
afastados pela Caixa da Previdência Social. O que nos 
intriga é que alimentamos a cultura de ações corretivas, 
em detrimento da prevenção. Outro ponto importante para 
ser destacado é a cultura da culpa. Recentemente, uma 
pesquisa elaborada pelo Sintracon-SP apontou que 85% 
dos trabalhadores acidentados assumiram que o acidente 
aconteceu por descuido próprio. Isso acontece porque 
estamos o tempo todo difundindo junto aos trabalhadores 
mais ações focadas na disciplina do ambiente e esquecemos 
que tão importante quanto isso é a empresa que tem o 
poder de intervenção e oferecer condições de trabalho 
adequadas.

Existe, também, um problema ligado aos formadores de 
opinião em vincular os acidentes de maior impacto com as 
relações do trabalho. Sabemos que o Ayrton Senna morreu 

em decorrência de um acidente do trabalho, entretanto, 
em nenhum momento foi atribuída sua morte à relação 
de trabalho. Outro exemplo bem factível é do maior pintor 
brasileiro, Candido Portinari, que morreu vítima de doença 
respiratória por causa das tintas que utilizava. Todas essas 
variáveis faz com que uma eventual política de SST seja 
inibida pela sociedade e pelo empresário, que ainda enxerga 
a SST como custo, e não como investimento.

Quase todos os atores que tem responsabilidade preven-
cionista valorizam muito a construção de normas. Na prá-
tica, sabemos que fazemos segurança com ação con creta 
e objetiva e, se cumpridas as normas já existentes, teríamos 
um impacto positivo, nunca visto antes.

Certamente, o principal motivo da identifi cação da nossa 
cultura de SST merecer uma refl exão vem da própria 
identidade do setor. Existe uma corrente que entende que 
essa é uma questão de saúde pública. Tem outra corrente que 
entende que essa é uma questão de saúde do trabalhador. 
E uma terceira corrente que entende que essa é uma 
questão de saúde e segurança do trabalho. Nós defendemos 
a terceira situação. Temos que ter consciência de que não 
vamos resolver os problemas do país nesses pressupostos. 
Se não entendermos dessa forma ocorrerá esse resultado 
que temos hoje, ou seja, todos atirando para todos os lados 
e não acertando em lugar algum. Temos cultura em SST, mas 
essa cultura tem que ser repensada, pois ela é embasada 
numa realidade ultrapassada, baseada na culpa e ‘apagar 
incêndio’ sem prioridade na prevenção. 
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Grande público acompanha
  evento realizado pela regional Campinas
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O Ceprocamp - Centro de 
Educação Profi ssional de 

Campinas, foi o local escolhido 
para o “III Encontro sobre 
Saúde e Segurança do Trabalho 
de Campinas e Região”, rea-
liz ado no dia 23 de abril de 
2010. Mais de 100 pessoas, 

divididos entre Técnicos de Segurança do 
Trabalho e estudantes da área prevencionista, 
compareceram ao evento proporcionando a 
doação de, aproximadamente, 200 quilos de 
alimentos. 

Para compor a mesa de abertura foram 
convidados: Armando Henrique, presidente 
do SINTESP; Carlos Eduardo Franco, vice-
presidente da Regional de Campinas; Paulo 
Maia, representante da Fundacentro e Maria 
Elizabeth de Azevedo, coordenadora do 
Ceprocamp.

Maia, da Fundacentro, em seu discurso de 
abertura, enfatizou a troca de experiências 
entre os participantes e organizadores. “Além 
de agradecer a participação, temos, sim, que 
divulgar o `Dia 28 de Abril´ para que todos 
saibam a importância dessa data. Hoje, com 
toda essa estrutura de palestras, é um dia em 
que cresceremos juntos em conhecimento e 
experiência”, enaltece.

Maria Elizabeth, por sua vez, comentou 
que “a aproximação com instituições como 
o SINTESP e a Fundacentro constitui uma 
ótima formação para todos que participam 
do evento”.

O presidente do SINTESP enalteceu as 
manifestações ocorridas por todo o Brasil 
alusivas ao Dia 28 de Abril. “Já cataloguei 
mais de 40 eventos em todo o país sob esse 
enfoque e esperamos que refl itam em nossa 
manifestação em São Paulo” e, continua: “os 
Técnicos de Segurança do Trabalho têm que 

se atualizar ou, infelizmente, serão engolidos 
pelo mercado”, fi naliza.

A transmissão de conhecimento foi 
comentada pelo vice-presidente regional 
na sua declaração de abertura do encontro. 
“Todo evento que vem para aprimorar o 
TST faz com que o técnico se desenvolva e 
se estimule para melhorar o seu trabalho. 
É primordial que essas informações sejam 
encaminhadas e absorvidas pelo traba-
lhador. Além disso, fundamentalmente, to-
do evento desse tipo é um marco na região 
de Campinas em relação as questões pre-
vencionistas”, afi rma Franco. 

No decorrer do dia, os presentes puderam 
conhecer um pouco mais sobre vários pro-
dutos que estavam expostos tais como: cre-
mes, livros, apostilas, produtos naturais, etc. 
Para completar a programação, foram rea-
lizadas três palestras. René Cavalcanti, dire tor 
do SINTESP, apresentou o tema “FAP – Fa tor 
Acidentário Previdenciário”; Wilton Abda la, 
Técnico de Segurança do Trabalho e téc nico 
especialista em equipamentos de pro teção 
das mãos, explanou sobre o tema “Meto-
dologia de escolha das luvas aos riscos”. José 
Antonio da Silva, TST e diretor do SINTESP, 
ministrou o tema “A segurança do Trabalho e 
o desenvolvimento sustentável”. 

A mesa de abertura foi composta por representantes 
do SINTESP, Fundacentro e Ceprocamp

Mais de 100 pessoas compareceram ao evento 
promovido pela Regional Campinas do SINTESP
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C ontinuam as negocia ções 
para a consolida ção da 

Con  ven ção Coletiva 2010. Para 
este ano, o índice acu mu lado 

2009/2010 fi cou em 5,49%, segundo cálculos 
com base no INPC do IBGE. Segundo Dr. Sérgio Luiz 
Barbosa Borges, advogado do SINTESP, a FIESP já 
ofertou 5,56% de reajuste para a categoria.

Além da Fiesp, o SINTESP está negociando 
o reajuste com outros sindicatos patronais, 
em torno de 260 entidades, mas o Sindhosp, 
Sindhosfi l São Paulo e de Ribeirão Preto e 
Região, Fecomercio, Socicam, Sinaenco, e 

Continuam as negociações para 
    a Convenção Coletiva 2010 

Sinduscon já se colocaram 
na intenção de compor 
com o SINTESP este ano. 
”Para os demais sindicatos, 
estaremos instaurando Dis -
sídio Coletivo perante o 
Tribunal Regional do Tra-
balho”, informou Dr. Sérgio. 
Entre os pontos positivos 
que podem ser observados 
nas negociações desse ano, Dr. Sérgio cita a 
extensão de demais composições com outros 
sindicatos patronais que até então não tinham 
fi rmado acordo com o SINTESP.
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A exemplo dos anos anteriores, além do rea-
juste fi rmado com o sindicados patrocinais, os 
trabalhadores contarão com os benefícios das 
cláusulas da categoria preponderante.  

Presidente do SINTESP participa de reunião  
   sobre o Conselho de Classe
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M ais um passo impor-
tante foi execu tado 

para a rea lização do Conselho 
de Classe dos Técnicos de 
Segurança do Tra balho. Luis 

Antonio de Me deiros intermediou a reunião, 
realizada no dia 28 de abril, entre Armando 
Henrique, presidente do SINTESP, e Carlos 
Lupi, Ministro do Trabalho, direcionada para 
a discussão do andamento do processo do 
Conselho, que está entre o Ministério do 
Trabalho e o Ministério do Planejamento.

Neste encontro verifi cou-se, ainda, que 
o parecer encaminhado pela Casa Civil e 
pelo MTE não foi revertido. Entretanto, Lupi 
confi rmou seu compromisso de intervir junto 
à Casa Civil para superar esse obstáculo de 
planejamento. Ao que tudo indica, em breve 
será anunciada uma reunião junto com o 
Ministro do Planejamento para a fi nalização 
desse processo. 

Em um 2º momento, no dia 24 de maio, 
Medeiros esteve reunido com a diretoria do 

SINTESP para apresentar um relatório da 
Secretaria de Relações de Trabalho, focado 
na Tramitação e pareceres do projeto envol-
vendo expedientes dos três Ministérios e 
discutindo, assim, as propostas para os 
novos encaminhamentos.

O presidente do SINTESP está confi ante 
num desfecho favorável do processo. 
“Nun ca estivemos tão próximos da cria-
ção do Con se lho de Classe. Queremos 
acreditar que saia ainda nesse governo. 

É um desafi o, entre tanto vai depender 
da ca pacidade e de mobilização da ca-
tegoria”, e continua: “já especifi camos 
que o nosso Conselho é diferente dos 
ou tros que estão represados, pois há 
um en tendimento comum de que se cria 
con selho para a profi ssão que, se mal 
exercida, afeta a vida de outras pessoas. 
Só com esse princípio nós já nos tornamos 
diferenciados”, enaltece Armando. 

Carlos Lupi recebeu o 
presidente do SINTESP 
para discutirem sobre o 
andamento do processo 
do Conselho de Classe. 
No detalhe, Elias, 
Medeiros e Armando

Diretores do SINTESP em reunião de negociação com 
os representantes dos sindicatos patronais
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Regional Guarulhos organiza
   Seminário focado em ergonomia

O Auditório do Colégio Torricelli, no centro 
de Guarulhos, SP, foi o local escolhido 

para a realização do “6º Seminário Técnico de 
Saúde e Segurança do Trabalho de Guarulhos 
e Região”. Mais de 300 pessoas, divididos 
entre TSTs, Fisioterapeutas, Enfermeiros do 
Trabalho, entre outros, compareceram ao 
evento e contribuíram com a arrecadação 
de 450 kg de alimentos não perecíveis. Os 
mantimentos serão destinados para a Creche 
Amor ao Próximo, na região de Guarulhos.

Para compor a mesa de abertura foram 
convidados: Selma Rossana, vice-presidente 
do SINTESP na Regional de Guarulhos; 
Armando Henrique, presidente do SINTESP; 
Vera Zacharias e Mariângela Dassi São 
João, diretoras pedagógicas do Colégio 
Torricelli; Alan Neto, presidente da Câmara 
de Vereadores de Guarulhos; José Pereira, 
presidente do Sindicato dos Metalúrgicos 
de Guarulhos e Região; Elenildo Queiroz 
coordenador do Departamento de Segurança 
do Trabalho do Sindicato dos Metalúrgicos.

Segundo Selma, o evento aproxima e 
promove a integração entre os TSTs. “Fico 
extremamente satisfeita com a participação 
dos presentes, pois esse é um momento 
único em que conseguimos promover, 

além de conhecimentos técnicos de forma 
gratuita, a integração dos profi ssionais junto 
às autoridades e aos meios públicos, assim 
como promover a aproximação dos técnicos 
ao SINTESP”, enaltece.

Logo após as manifestações iniciais, Claudia 
Campos, Fisioterapeuta, TST e Prêmio 
Destaque Profi ssional 2007, ministrou o 
curso: “A ergonomia e suas ferramentas de 
aplicação”. 
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C om o objetivo de fazer com 
que os educadores consi gam 

estimular os alu nos pa ra a pre-
ser vação e conser va ção da bio di -
versidade a partir de suges tões 
didáticas e lúdicas, três ONGS 
- a WWF- Brasil, a Conser vação 
Internacional e o Insti tuto Supereco 

-, prepararam o lançamento da cartilha “In-
ves tigando a Biodiversidade: Guia de Apoio 
aos Educadores do Brasil”. O guia é voltado 
para adolescentes de 11 a 14 anos. De 

ONGs preparam cartilha para que educadores 
       estimulem jovens a preservar o meio ambiente

acordo com os responsáveis, as atividades 
também podem ser adaptadas para grupos 
de crianças e até adultos.

A cartilha é uma adaptação brasileira para 
o material Exploring Biodiversity, publicação 
conjunta da Conservação Internacional e do 
WWF. O lançamento faz parte das co me   mo-
rações do Ano Internacional da Biodi   versidade 
e do Dia Internacional da Bio di versidade 
comemorado no dia 22 de Maio.
O material, com 133 páginas, reúne textos e 

atividades práticas. O enfoque é a realidade 
brasileira. O guia estimula os estudantes a 
investigar, analisar e reconhecer a importân-
cia da biodiversidade, observando os servi ços 
ambientais existentes e as espécies ameaça-
das de extinção.

O guia para os educadores estará dispo ní-
vel nos sites da Conservação Internacional 
(www.    con   ser va cao.org), Instituto Supereco 
(www.su pe reco.org.br) e WWF-Brasil 
(www. wwf.org.br). 

A mesa foi composta por representantes do SINTESP, do Colégio Torricelli, da Câmara de 
Vereadores de Guarulhos, do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região, do Departamento 
de Segurança do Trabalho do Sindicato dos Metalúrgicos, entre outros

Mais de 300 pessoas compareceram ao evento e ajudaram a 
promover a integração entre os TSTs e especialistas presentes
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Trabalhadores ganham mais
 uma ferramenta prevencionista

E ntre os dias 19 e 20 de maio, foi realizado 
o II Seminário do Observatório de Saúde 

do Trabalhador, na Força Sindical, em São 
Paulo. O evento foi organizado pelo Centro de 
Estudos em Saúde do Tra ba lhador e Ecologia 
Humana (Cesteh/ENSP), em parceria com seis 
Centrais Sindi cais do Brasil (Força Sindical, CUT, 
Nova Central, CGTB, UGT e CTB) e Ministério 
da Saúde. O Seminário contou também com a 
participação do Die ese, Diesat e Unicamp.

O encontro lançou publicamente o portal da 
rede e discutiu o formato de funcionamento 
pro posto pelo conjunto de instituições, servi-
ços e sindicatos em defesa da saúde do tra-
balhador. 

O Observatório tem ainda como proposta a 
dispo nibilização de um amplo ban co de dados 
sobre SST, com o seu uso socializado e subsídios 
para a pesquisa e desenvolvimento de ferramen-
tas voltadas para a melhoria da Prevenção de 
Acidentes e doenças do trabalho.

Composto por vários líderes sindicais, o Obser-
vatório pretende se tornar uma ferramenta 
com a capacidade de geração de informações 
coletivas, criando, assim, o conhe cimento ne-
cessário para orientar e subsidiar as ações dos 
trabalhadores e sindicalistas. 

Para Rogério Santos, diretor do SINTESP e inte-
grante da comissão organizadora do evento, 
to  das as discussões propostas trouxeram os re-
sul tados esperados. “Nos debates fi cou claro 
o con  senso entre todos os presentes sobre os 
avan ços e necessidades de melhorias para a 
saú de do trabalhador no Brasil. Até porque nos 

deu a oportunidade de realizar comparativos com 
outros países e congregar, no mesmo espaço, o 
olhar de todas as centrais sindicas responsáveis 
para a manutenção e o fortalecimento para essa 
ferramenta virtual e presencial”, explica o diretor. 
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C U R S O S  2 0 1 0
D A TA S T E M A L O C A L

14 à 18/jun CURSO PPRA COM ÊNFASE PARA O PPP
Sócio em dia R$ 150,00 - Demais R$ 300,00 - Público-Alvo: Técnico de Segurança e demais 
interessados - Carga horária 15h – das 19h00 ás 22h00

sede

12/jun
Aula prática dia 19/jun 

das 08h00 às 14h00

CURSO INSTRUTOR DE EMPILHADEIRA
Sócio em dia R$ 200,00 - Demais R$ 400,00 - Público-Alvo: Técnico de Segurança e demais 
interessados - Carga horária 21h – das 09h00 às 18h00

sede

22 à 25/jun
Aula prática dia 26/jun

das 08h00 às 14h00

CURSO TRABALHA EM ALTURA
Sócio em dia R$ 225,00 - Demais R$ 450,00 - Público-Alvo: Técnico de Segurança e demais 
interessados - Carga horária 15h – das 19h00 às 22h00

sede

26/jun CURSO AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL AO RUÍDO
Sócio em dia R$ 145,00 - Demais R$ 290,00- Público-Alvo: Técnico de Segurança e demais 
interessados - Carga horária 06h – das 09h00 às 16h00

sede

26/jun
Aula prática dia 27/jun

das 08h00 às 14h00

CURSO INSTRUTOR DE PONTE ROLANTE
Sócio em dia R$ 200,00 - Demais R$ 400,00 - Público-Alvo: Técnico de Segurança e demais 
interessados - Carga horária 21h – das 09h00 às 18h00

Sede

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)

E V E N T O S  2 0 1 0
17/jun   DEBATE TÉCNICO NO SINTESP Sede

18/jun   ENCONTRO SOBRE SST Bauru

25/jun   III SEMINÁRIO SOBRE SST ABCDRMP

O Observatório, que tem como um dos 
objetivos principais a defesa da saúde 

do trabalhador, conta com o apoio das 
Centrais Sindicais e dos TSTs
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Festa do Dia 1º de Maio destacou a importância da 
       redução da jornada de trabalho sem redução salarial

P 
ara comemorar o Dia 1º de Maio, 
cumprindo sua tradição, a Força Sindical 

preparou uma grande festa na capital 
paulista, que reuniu mais de 1,5 milhão 
pessoas na Praça Campo de Bagatelle, na 
Zona Norte de São Paulo. Além de distribui-
ção de prêmios, os trabalhadores assistiram 
shows gratuitos de artistas consagrados em 
11 telões distribuídos pela praça. “Reduzir 
a jornada é gerar empregos” foi o mote 
desta comemoração, que sorteou entre os 
participantes carros 0 km e apartamentos.

A presença do presi-
dente Lula foi o grande 
destaque deste 1º de 
Maio. Pela manhã, na 
festa da Força Sindical 
e CGTB, o presidente 
Lula falou das ações 
adotadas pelo seu 
governo para enfrentar 

os impactos da crise fi nanceira mundial e 
destacou que, durante todo o seu mandato, 
os reajustes salariais dos trabalhadores 
tiveram aumento real.

Lula lembrou os tempos de sindicalista. “Par-
ticipei de greves num tempo que a infl ação 
era de 80% e a gente fazia greve sem receber 
nada”. O presidente da Força, Paulo Pereira da 
Silva, o Paulinho, por sua vez, destacou con-
quistas dos trabalhado res nos últimos anos, 

tra   ba  lhador em ou tros estados, como Ala goas, 
Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, 
Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Rio Grande do 
Sul, Rio Grande do Norte e Santa Catarina.

O SINTESP mais uma vez apoiou o evento. Os 
diretores Armando, Tânia, Selma, Sebastião 
e Crispim prestigiaram as comemorações 
em São Paulo.

O presidente fechou o ato com uma fala emo-
cionada, onde se refeiu às realizações do seu 
mandato. Ele ressaltou: “fomos leais àquilo 
que nos comprometemos quando assumimos 
o governo”. 

O SINTESP mais 
uma vez marcou 
presença nas 
comemorações 
sobre o 1º de 
Maio. Mais de 1,5 
milhão de pessoas 
participaram da 
festa este ano

“Reduzir 
a jornada 
é gerar 

empregos”

como a negocia ção 
com o go ver no que 
resultou na polí tica 
de valo ri za ção do 
salário mínimo. 

Diversos atos po-
líticos marcaram as 
comemorações em 
todo o país. Além 
de realizar a festa 
em São Paulo, a 
For  ça Sin   dical  re-
a     li zou di ver sas 
ho      me   nagens ao 
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Presidente do SINTESP assume a
           Vice-presidência da Fenatest

N o dia 24 de abril, em Brasília, DF, ocor-
reu a reunião de posse de Armando 

Henrique, presidente do SINTESP, como 
vice-presi dente da Fenatest - Federação 
Nacional dos Téc nicos de Segurança do 
Trabalho (mandato 2010-2014) e de Elias 
Bernardino, como pre si dente. Esse ato 
foi considerado, por diversas represen-
tações sindicais e polí ti cas, como um 
fator determinante, pois, pela primeira 
vez foi pos sível de forma nego ciada, uma 
composição de chapa única unindo, assim, 
as correntes divergentes.

Para Armando, esse ato unifi cará 
as ações prevencionistas. “Existe 
uma grande expec tativa de que a 
partir dessa gestão os assun tos 
de interesses nacionais e conjun-
turais da categoria terão um direcionamento 
com me nos confl ito e mais consenso. Até 
porque existe uma infi nidade de demandas 
repre sadas e sabemos que nessas demandas, 
se não houver adesão ou unidade da 
categoria, existe uma grande possibilidade de 
ruir”, e, continua: “estou mui to otimista. Sei 
que não será fácil, vamos ter que administrar 

ressentimentos, aparar arestas e situações 
típicas do movimento sindical, mas estamos 
com prometidos com essa estrutura e quere-
mos que a Fenatest atinja todas as metas esti-
pu ladas, com ética, competência e dignidade 
priorizando os interesses coletivos e princípios 
de méritos”, pondera o vice-presidente. 

Es
pa

ço
 d

o 
le

it
or   Sou Técnico de Segurança 

do trabalho, desempregado, 
aqui em Minas Gerais. 

Fiquei abismado com o 
salário oferecido na região 

do interior do Estado. Em 
um anúncio recente, para 
a empresa MARTINS, em 

Uberlândia, foi anunciada 
uma vaga de emprego para 
TST, cujo o salário era de R$ 

823,26. Eu queria saber o que 
pode ser feito para mudar 

esse descaso. Acho humilhante uma 
empresa oferecer esse salário para 

um profi ssional capacitado. Obrigado 
pela atenção!

Cláudio José Mesquita

R: Cláudio, como se costuma dizer por 
ai: “O sistema é bruto” e, por tabela, 
va   mos perdendo a força e esperança. O 
único meio de reagrupar as energias não 
é partir para a guerra sozinho, mas junto 
com outros pares de modo que possamos 
fazer a diferença.

Sinceramente, uma andorinha não faz 
verão, mas um milhão voando faz som-
bra até para o sol. Recomendação im-
portante: Componha forças junto ao 
Sindicato de Minas Gerais, denunciando 
essas arbitrariedades e, gradativamente, 
as melhorias surgirão.
Em São Paulo temos essas aberrações e a 
luta não tem sido diferente. Todavia, não 
podemos desanimar.

Sebastião Ferreira da Silva
Diretor 1º Secretário SINTESP

A reunião de posse Fenatest para o mandato 2010-2014 contou com o apoio de diversas 
representações sindicais e políticas e destacou-se por ser a primeira vez que foi possível de forma 
negociada, uma composição de chapa única unindo, assim, as correntes divergentes
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Manifestação de 28 de Abril
    alcança público recorde

om o tema ‘Trabalhar 
sim, adoecer não – 
Um olhar em cons-
trução’, A Força Sin-
dical, o SINTESP e o 

Sintracon-SP – Sindicato dos Trabalhadores 
na Construção Civil de São Paulo, realizaram 
um movimento em memória às vitimas de 
acidentes e doenças do trabalho. Cerca de três 
mil pessoas acompanharam o evento que foi 
dividido em dois momentos: primeiramente, 
líderes dos movimentos sindicais se reuniram 
no auditório Sintracon, no centro de São Paulo 
e comentaram sobre a situação atual da SST e 
o que pode ser feito para melhorar a situação.
Para a composição da mesa de abertura fo-
ram convidados: Antonio de Sousa Ramalho, 
presidente do Sintracon-SP; Danilo Pereira da 
Silva, presidente da Força Sindical estadual; 
João Scabolli, diretor da Secretaria de Saú-
de da Força São Paulo; Luiz Carlos de Oli-
veira (Luizinho), diretor do Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes 
e Arnaldo Gonçalves, secretário Nacional de 
Saúde da Força Sindical.

Ramalho foi o primeiro a ser convidado para 
o discurso, e comentou sobre o aumento dos 
acidentes do trabalho no setor da construção 
civil. “Infelizmente os acidentes de trabalho na 
construção civil aumentaram 20% em 2009, 
totalizando um número superior a 58 mil 
ocorrências. Esse é um refl exo que não se tem 
investido de forma adequada nas questões 
prevencionistas”, enfatiza. “Infelizmente, a 
cada dia que passa as coisas acontecem a 
‘Deus dará’. Vemos um monte de políticos 
fazendo discursos nesse sentido, mas quem 
resolve essas situações é o sindicato”, afi rma 
o presidente do Sintracon-SP.

Danilo, por sua vez, comentou sobre a mudança 
de atitude dos dirigentes sindicais se tratando 
de segurança. “É um dia de muita refl exão, 
não só sobre as vítimas e, sim, com todos que 

C
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sofreram algum acidente. No passado, poucos 
dirigentes sindicais pegavam a bandeira da SST 
e, depois de várias ações nesse sentido, houve 
uma mudança signifi cativa de amadurecimento 
do movimento sindical”, exalta o diretor.

A atuação em conjunto como governo foi o 
destaque de Luzinho. “Sabemos o quanto é 
com plicado convencer a todos sobre as ques-
tões prevencionistas. Temos, sim, que atuar 
junto ao governo e o movimento sindi cal para 
uma polí tica pública de SST” e, con tinua: “os 
tra  balhadores que vieram aqui ho je, vieram   
com o intuito  de refl etir sobre os problemas 
liga dos aos aciden tes de trabalho. Normalmente 
comentamos na Força Sindical que não evolui-
remos nesse sentido se não levarmos essas 
ques  tões para a sociedade”, esclarece.

O secretário nacional, Arnaldo Gonçalves, 
fez questão de relembrar as vítimas de 
acidente do trabalho. “É muito importan-
te termos em nossa consciência todos 
aqueles que sofreram algum acidente de 
trabalho. Mas, não podemos esquecer que 

é extremamente importante di mi nuir o 
número dos acidentados. O traba lhador tem 
todo o direito de ir trabalhar e voltar são e 
salvo”, salienta Gonçalves.

Para fi nalizar os discursos iniciais, foi dada a 
palavra para Scabolli, que puxou o coro com 
o tema do encontro, “Trabalhar sim, adoecer 
não”, e falou sobre os direcionamentos 
tra çados pela Força de São Paulo no setor 
prevencionista. “Esse ano vamos dar mais 
ênfase aos setores da Construção Civil e 
Transporte de Cargas. Não que os outros 
segmentos não tenham acidente, mas enfa-
tizaremos essas duas categorias devido 
a situação atual e do grande número de 
acidentes registrados” e, continua: “temos 
muito para avançar nas esferas do governo. 
Queremos diminuir o número de acidentes 
do trabalho pois, com os acidentes, o 
trabalhador, o empregador e o político 
perdem”, conclui Scabolli.

Logo após as explanações iniciais, todos os 
três mil participantes caminharam em dire  ção 

Representando a Força Sindical no 
ato de entrega de 19 projetos de 
modifi cação da lei 8213/91
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a Praça da Sé, onde todos os representantes 
sindicais tiveram a oportunidade de mostrar 
sua indignação e repúdio sobre a atual 
situação das questões prevencionistas. 
Faixas, bandeiras, cruzes e pessoas ma-
quiadas sim bolizando os acidentes, as 
doenças e as mortes relacionadas ao tra-
balho, tomaram as ruas e mostraram para 
a sociedade que o movimento sindical está 
atento e pedindo mudanças em todas essas 
questões. Afi nal, são mais de 3 mil mortes e 
15 mil acidentados ou adoecidos afastados 
defi nitivamente do trabalho.

28 de abril no SINTESP

‘Não somos batata quente’. Com essa 
frase em riste, no dia 30 de abril, mais de 
100 manifestantes - representados pelo 
“Movimento Luto e Luta”, SINTESP, DIESAT 
e outros sindicatos, protestaram pedindo 
mais justiça, saúde e cidadania para os 
trabalhadores brasileiros. Logo na primeira 
parte da manifestação, mais de 100 pessoas 
se reuniram na Praça da República e expla-
naram para a sociedade sobre todas as 
causas reivindicadas.

Rogério de Jesus Santos, diretor do 
SINTESP,  participou ativamente do evento 
e afi rma que ações como essas são im-
por  tantes para reforçar a união entre 
sindicatos e movimentos sociais em prol 
da defesa do trabalhador. “Há tempos pre-
cisávamos ir para as ruas e mostrar nosso 
descontentamento pela ausência de uma 
política de reabilitação no INSS” e, continua: 
“por sermos uma categoria prevencionista, 
quando a prevenção falha e o resultado é 
o acidente ou doença, tem que existir uma 
estrutura que, dignamente, permita que o 
trabalhador se recupere e possa voltar para 
a sua família, para a sociedade e para o 

seu emprego. Por esse motivo participamos 
dessa luta”, comenta o diretor.

Logo após o encontro, os manifestantes 
caminharam até o prédio do INSS, no Viaduto 
Santa Ifi gênia, para entregar o manifesto 
ao Ministro da Previdência Social, Carlos 
Eduardo Cabas. O documento foi recebido 
pela Superintendente Regional de São Paulo, 
Elizete Berchiol da Silva Iwai. “O trabalhador 
não deve ser visto como um monte de 
músculo e, sim, como um ser humano”, exalta 
a superintendente.

Sobre as iniciativas empreendidas pelos TSTs 
em prol do movimento contra os acidentes no 
ambiente de trabalho este ano, o presidente 
Armando Henrique, declarou que o SINTESP 
foi o pioneiro em realizar mobilizações que ver-
sassem sobre as vítimas de Acidente de Trabalho, 
no dia 28 de abril e este ano não foi diferente, 
demonstrando, inclusive, que o movimento cres-
ce de uma forma surpreendente. “Cata lo  gamos 
mais de 40 iniciativas alusivas a essa data. Desta 
forma, também consideramos que houve um 
bom avanço em relação ao interesse social pelas 
vítimas de acidente de trabalho”.  

SINTESP apoia o movimento “Luto e Luta’
       em manifestação relacionada ao 28 de abril

O SINTESP participou ativamente do movimento em memória às 
vítimas de acidentes e doenças do trabalho realizado este ano

Dando continuidade aos eventos alusivos 
ao dia 28 de abril, o SINTESP promoveu em 
sua sede, no período da tarde, um debate 
técnico, com embasamento jurídico e as 
conseqeuências dos acidentes e doenças do 
trabalho para as vítimas e a sociedade.

Ademar José de Oliveira, TST e advogado do 
SINTESP, ministrou o tema: “Responsabilidade 
criminal do empregador e seus prepostos 
quanto ao acidente de trabalho’. “O mais 
importante desse tipo de debate, é os TSTs 
entenderem que a Lei 9.605 dos Crimes 
Ambientais poderá, no meu entendimento, 
ser utilizada para o meio ambiente do 
trabalho, criando a fi gura da penalização o 
processo jurídico”, afi rma Oliveira.

A segunda parte do debate foi realizada 
pelo Dr. Jorge Gimenez Berruezo, advogado, 
TST e diretor do SINTESP. Para as discussões 
o diretor escolheu o tema: ‘Consequencias 
legais dos acidentes do trabalho, nas esferas 
trabalhista, previdenciária, civil e penal’.
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Valdizar Albuquerque
 Diretor do SINTESP

A Segurança do Trabalho
 sob o olhar da Saúde
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T odos têm direito à Saúde 
e Segurança do Trabalho, 

assim está expresso na nos-
sa carta magna “Constituição 
Federal”, Título II - Dos Direi tos 

e Garantias Fundamentais Capítulo II - Dos 
Direitos Sociais no Art. 7º - São direitos dos tra-
ba lhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social:

XXII - redução dos riscos inerentes ao traba-
lho, por meio de normas de saúde, higiene 
e segurança.

De forma implícita traz a obrigatoriedade aos 
empregadores em dirimir esforços para cum-
primento do disposto. De maneira explicita a 
Consolidação das Leis do Trabalho traz no Titulo 
II, Capitulo V da Lei as obrigatoriedades, tanto 
aos empregadores quanto aos empregados de 
ações para atendimento à CF. 

Ambos, sob a ótica da CLT e, consequen-
temente, sobre as Normas Regulamentadoras 
do MTE devem tomar ações e práticas para 
com a Saúde e Segurança no Trabalho e 
afi rma no Art. 154 - A observância, em 
todos os locais de trabalho, do disposto 
neste Capítulo, não de sobriga as empresas 
do cumprimento de outras disposições que, 
com relação à matéria, sejam incluídas em 
códigos de obras ou regulamen tos sanitários 
dos Estados ou Municípios em que se situem 
os respectivos estabelecimentos, bem como 
daquelas oriundas de convenções coletivas 
de trabalho.

Contudo, aos profi ssionais de Sesmt hoje, 
mais do que nunca, se deve atentar à ques-
tão da Segurança do Trabalho com o olhar 
da Saúde, em vista disso devemos tratar 
os trabalhadores como pessoas e que as 
ações tecnicistas nem sempre consideram 
o trabalhador como ser: ho mens e mulhe-
res dotados de sentimentos, cul turas, co-
nhe cimentos e experiências, obje tivos e 
condições sociais diferentes.

A Saúde na ótica da OMS – Organização 
Mundial da Saúde é “o estado de completo 

bem-estar físico, mental e social e não sim ples-
mente a ausência de doença ou enfermidade”, 
assim os profi ssionais de Sesmt, imbuídos da 
responsabilidade de realizar ações em prol da 
Prevenção da Saúde e Segurança do Trabalho, 
constata-se na grande maioria das vezes amplo 
conhecimento sobre as legislações e técnicas 
prevencionistas no âmbito do Ministério do 
Trabalho e Emprego, Previdência Social, mas 
verifi ca-se timidez considerável quanto às 
legislações e técnicas prevencionista no âmbito 
do Ministério da Saúde.

Seguindo o conceito de Saúde preconizado 
pela OMS, nossa Constituição Federal absorve 
e dá diretriz, na Seção II – Da Saúde entre os 
Art. 196 ao Art. 200, atribui ao SUS - Sistema 
Único de Saúde competências, além de outras 
atribuições, nos termos da lei:

II - executar as ações de vigilância sanitária 
e epidemiológica, bem como as de saúde 
do trabalhador;

VIII - colaborar na proteção do meio ambien-
te, nele compreendido o do trabalho.

A Lei Nº 8.080, de 19 de Setembro de 1990 
dis  põe sobre as condições para a pro mo ção, 
pro teção e recuperação da saúde, a orga   ni -
zação e o funcionamento dos serviços cor-
res   pon dentes e dá outras providências e, 
mais ainda, afi rma que o conjunto de ações 
e ser viços de saúde, prestados por órgãos e 
insti tuições públicas federais, estaduais e mu-
nicipais, da administração direta e indireta e 
das fundações mantidas pelo Poder Público, 
constitui o SUS - Sistema Único de Saúde.

Segunda a Lei, estão incluídas ainda no campo 
de atuação do SUS - Sistema Único de Saúde:

I - a execução de ações: a) de vigilância sa-
nitá ria; b) de vigilância epidemiológica; c) de 
saú de do trabalhador;

E também que se entende por saúde do tra-
ba lhador, para fi ns da lei, um conjunto de a ti  -
vi  dades que se destina, através das ações de 
vigi lân cia epidemiológica e vigilância sani tária, 
à promoção e proteção da saúde dos tra-

balhadores, assim como visa a recuperação e 
reabilitação da saúde dos trabalhadores sub-
metidos aos riscos e agravos advindos das 
condições de trabalho, abrangendo:

I - assistência ao trabalhador vítima de 
acidentes de trabalho ou portador de 
doença profi ssional e do trabalho;

II - participação, no âmbito de competência 
do SUS - Sistema Único de Saúde, em 
estudos, pesquisas, avaliação e controle 
dos riscos e agravos potenciais à saúde 
existentes no processo de trabalho;

III - participação, no âmbito de competência 
do Sistema Único de Saúde, da normalização, 
fi scalização e controle das condições de 
produção, extração, armazenamento, 
transporte, distribuição e manuseio de 
substâncias, de produtos, de máquinas e 
de equipamentos que apresentam riscos à 
saúde do trabalhador;

IV - avaliação do impacto que as tecnologias 
provocam à saúde;

V - informação ao trabalhador e à sua 
respectiva entidade sindical e às empresas 
sobre os riscos de acidentes de trabalho, 
doença profi ssional e do trabalho, bem como 
os resultados de fi scalizações, avaliações 
ambientais e exames de saúde, de admissão, 
periódicos e de de mis são, respeitados os 
preceitos da ética profi ssional;

VI - participação na normalização, fi scali-
za ção e controle dos serviços de saúde do 
tra ba lhador nas instituições e empresas pú-
blicas e privadas;

VII - revisão periódica da listagem ofi cial de 
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doenças originadas no processo de trabalho, 
tendo na sua elaboração a colaboração das 
entidades sindicais; e

VIII - a garantia ao sindicato dos trabalha-
dores de requerer ao órgão competente a 
interdição de máquina, de setor de serviço 
ou de todo ambiente de trabalho, quando 
houver exposição a risco iminente para a 
vida ou saúde dos trabalhadores.

No Código de Obras do Município de São 
Paulo temos dois Artigos importantes para a 
prevenção de SST:

Art. 213 - O Município, com participação 
da comu nidade, garantirá o direito à saúde, 
mediante:

I - políticas que visem ao bem-estar físico, 
mental e social do indivíduo e da coletividade, 
a redução e a busca da eliminação do risco 
de doenças e outros agravos, abrangendo 
o ambiente natural, os locais públicos e de 
trabalho;

Art. 219 - O Município, coordenando sua 
ação com a União, o Estado e as entidades 
representativas dos trabalhadores, desen-
vol verá ações visando à promoção, prote-
ção, recuperação e reabilitação da saúde 
dos tra balhadores submetidos aos riscos e 
agra vos advindos das condições de trabalho, 
através de:

I - controle das condições de segurança, 
redução e eliminação das nocividades do 
trabalho, promovendo condições dignas e 
seguras de trabalho;

II - vigilância sanitária e epidemiológica;

III - assistência às vítimas de acidentes do tra-
balho e portadores de doenças profi ssionais 
e do trabalho.

§ 1º - É garantido aos trabalhadores o di-
rei to de acompanhar, através de suas repre-
sentações sindicais e de locais de trabalho, 
as ações de controle e avaliação dos am-
bien tes e das condições de segurança de 
trabalho.

§ 2º - Em condições de risco grave ou 
iminente no local de trabalho, será licito 
ao empregado interromper suas atividades, 
sem prejuízo de quaisquer direitos, até 
eliminação do risco.

Face ao exposto cabe aos profi ssionais en-
ten derem que o Sesmt não é somente um 
Serviço Especializado em Segurança e Me-
dicina do Tra balho e, sim, uma ferramenta de 
Gestão Pú blica para prevenção e tratativa de 
acidentes e doenças do trabalho e, ao con-
trário do que se pensa, além do MTE temos 
também outros órgãos que possuem o de-
ver legal, assim co mo as entidades sindicais 
pos su em o direito de fi s calizar as condições 
de se  gurança do trabalho.

Faz-se necessário o profi ssional de Sesmt co-
nhe cer as ferramentas federais, estaduais e 
municipais em saúde do trabalhador, a saber: 
Renast - Rede Nacional de Atenção Integral 
à Saúde do Trabalhador; Sinan - Sistema 
de Informação de Agravos de Notifi cação; 
Cerest - Centro Estadual de Referência em 
Saúde do Trabalhador.

No município de São Paulo temos duas ferra-
mentas que aos poucos vem se organizando e 
melhorando a atuação, que é a Vigilância em 
Saúde do Trabalhador inserida na Gerência de 
Saúde Ambiental da Covisa - Coordenação 
de Vigilância em Saúde e o Sivat - Sistema de 
Vigilância de Acidente do Trabalho – tornou 
compulsória a notifi cação de todo acidente 
ocorrido durante o desempenho de atividade 
profi ssional, independente do vínculo empre-
gatício criado pela Portaria SMS Nº 1.470, de 
30 de abril de 2002.

Instrumentos Legais: 

Constituição Federal de 1988. 

Título VIII - Da Ordem Social, Capítulo II - 
Da Seguridade Social, Seção II - Da Saúde. 

Lei Federal n.º 8.080, de 19 de setembro 
de 1990 - Leis Orgânicas da Saúde

Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organi-
zação e o funcionamento dos serviços 
corres pondentes e dá outras providências. 

Portaria Federal n.º 3.120, de 1 de julho de 
1998 - Instrução Normativa de Vigilância 
em Saúde do Trabalhador no SUS. 

Defi ne procedimentos básicos para o desen-
volvimento das ações de vigilância em Saúde 
do Trabalhador. 

Portaria Federal n.º 3.908, de 30 de outubro 

de 1998 - Norma Operacional de Saúde do 
Trabalhador. 

Estabelece procedimentos para orientar e 
instrumentalizar as ações e serviços de saúde 
do trabalhador no Sistema Único de Saúde. 

Portaria Federal n.º 1.969, de 25 de outu bro 
de 2001 - Autorização de Internação Hos-
pitalar (AIH). 

Dispõe sobre o preenchimento de Autorização 
de Internação Hospitalar, em casos de quadro 
compatível com causas externas e com 
doenças e acidentes relacionados ao trabalho. 

Lei Federal n.º 8.213, de 24 de julho de 
1991.

Dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social e dá outras providências. 

Resolução Estadual da Secretária da Saúde 
n.º 60, de 27 de fevereiro de 1992.

Dispõe sobre os Procedimentos em Vigilância 
Epidemiológica, no âmbito do SUS - SP. 

Lei Estadual n.º 9.505, de 11 de março de 
1997. 

Disciplina as áreas e os serviços de Saúde dos 
Trabalhadores no Sistema Único de Saúde. 

Lei Estadual n.º 10.083, de 23 de setembro 
de 1998.

Dispõe sobre o Código Sanitário do Estado. 

Lei Estadual n.º 10.241, de 17 de março de 
1999. 

Dispõe sobre os direitos dos usuários dos 
serviços e das ações de saúde no Estado e dá 
outras providências. 

Lei Orgânica do Município de São Paulo, de 
4 de abril de 1990. 

Capítulo III - Da Segurança do Trabalho e 
Saúde do Trabalhador. 

Decreto Municipal N.º 40.899, de 18 de 
julho de 2001. 

Institui o Comitê Municipal para Prevenção de 
Acidentes Fatais e Graves no Trabalho. 

Resolução CREMESP n.º 76, de 2 de julho 
de 1996. 

Versa sobre normas específi cas para médicos 
que atendam o trabalhador. 
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Para elaborar o produto, os alunos tiveram 
o acompanhamento de um professor. Na 
categoria desenho, voltada ao ensino 
fundamental de quinta a oitava série, 
o vencedor foi Jordan Matheus Araújo 
da Silva, de 13 anos, da Escola do SESI 
Anna Adelaine Bello, do Maranhão. Na 
categoria música, voltada ao ensino médio 
de primeira a terceira série, o ganhador 
foi Herbert Mariano Silva Júnior, da Es-
cola SESI Marly Sarney, do Maranhão. 
O Con curso Nacional de Segurança e Saúde 
no Tra balho também destacou trabalhos em 
que a prevenção ajuda o processo produtivo. 
Nes sa categoria, voltada ao ensino profi s-
sio nalizante, o primeiro lugar fi cou com Jair 
José da Silva, da Escola SENAI Naviraí, de 
Mato Grosso do Sul. O aluno do segundo 
mó dulo do curso técnico em segurança 
do trabalho desenvolveu um dispositivo 
que as segura mais segurança na operação 
de má quinas de corte em frigorífi cos.
O se    gun do lugar fi cou com Ednei Samuel 
Vie ira, aluno da Escola de Educação Profi s-
sional do SENAI Carlos Tannhauser, do Rio 
Gran de do Sul. O trabalho premiado foi o 
mecanismo de segurança para o torno 
universal, usual em indústrias do setor 
metalmecânico.

Os alunos autores do primeiro melhor trabalho, 
nas três categorias, levaram um notebook e 
um troféu. Os segundos receberam um Ipod e 
um troféu. Os professores orientadores leva-
ram troféus e as escolas ganharam um note-
book, um projetor multimídia e um troféu. A 
segunda edição do concurso será lançada 
ainda este ano. 

G
er

al SESI lança Campanha para prevenção
   contra acidentes e doenças do trabalho

O SESI - Serviço Social da Indústria, 
lançou no dia 28 de abril, em todo 

o país uma campanha para apresentar a 
trabalhadores e empresas dicas práticas 
de como evitar acidentes e doenças do 
trabalho. Este ano, a campanha terá como 
tema principal a Avaliação de Risco.

Materiais educativos vão ser distribuídos em 
todas as unidades do SESI e nas empresas 
para divulgar o conteúdo da campanha. 
“Estamos trazendo esses produtos da 
União Euro péia, porque lá a campanha teve 
grande sucesso”, informa a coordenadora 
da campanha, Sylvia Yano. Ao todo, são 60 
títulos diferentes, abordando as questões de 
riscos no ambiente de trabalho.

Cada empresa irá receber três kits, um para 
o empresário, outro para o trabalhador e 
um para o público em geral. Outro material 
que será distribuído é o kit Napo, nome de 
um personagem de 28 fi lmes que estão 
gravados em quatro DVDs do kit. “Nos 
fi lmes, sem áudio, Napo apresenta situações 
de risco de acidentes em uma empresa e 
mostra como evitá-las”, explica Sylvia. “O 
SESI deseja que empregador e trabalhador 
entendam que o processo produtivo precisa 
ser seguro e saudável”, alerta.

Em 2007, com base nos trabalhadores 
segurados pela Previdência Social, o INSS 
 - Instituto Nacional do Seguro Social regis-
trou 653 mil acidentes de trabalho. “Além 
dos danos ao trabalhador, todo acidente ou 
toda a doença prejudica fi nan ceiramente 
a empresa e o país”, des taca Sylvia. Ela 
disse ainda que o SESI quer ajudar patrões 
e empregados a en ten der que existem 
formas muito simples, econômicas e im-
portantes para serem usadas no dia a dia 
da empresa para melhorar o desempenho 
e garantir a segurança dos funcionários. 
Para isso, antes de tudo, é necessária uma 
análise de riscos.

A cada ano, a campanha Segurança e Saúde 
do Trabalhador traz um novo tema. Em 2009, 
o enfoque foi na redução de acidentes. Para 
complementar a iniciativa, o SESI desenvolve, 
ao longo do ano, outras ações com o 
objetivo de melhorar a qualidade de vida 
do trabalhador. Um exemplo é o “Programa 
Indústria Saudável”, criado para reduzir o 
sedentarismo e melhorar a alimentação do 
trabalhador. Além disso, estão em an-
damento o “Educação para a nova indústria”, 
que visa aumentar a escolaridade do 
trabalhador, e o “Promoção da Saúde e Estilo 
de Vida Saudável”, que inclui no ambiente de 
tra balho ginástica na empresa e competições 
de futebol, vôlei e tênis.

Reconhecimento
No dia 28 de abril o SESI divulgou os melhores 
trabalhos da primeira edição do Concurso 
Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. 
O prêmio visa despertar nos estudantes de 
escolas do SESI e do Senai - Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial o interesse para 
o tema. Mais de 500 alunos de 19 estados 
concorreram em três categorias: desenho, 
música e contribuição técnica. Em todas 
elas o produto deveria ressaltar a cultura 
da prevenção. “Essa abordagem deve 
ser estimulada desde a educação básica. 
É possível tratar saúde e segurança no 
trabalho como um assunto transversal em 
todas as ações de educação”, diz Fernando 
Coelho Neto, gerente-executivo da Unidade 
de Saúde do SESI.

“Além dos danos ao 
trabalhador, todo acidente 
ou toda a doença prejudica 
finan ceiramente a empresa 
e o país”, des taca Sylvia.” 
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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 
tra balhadores, a partir do momento em  
que ele se torna um sócio e passa a fa-
zer 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 persona-
lizado, 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 preven-
cionista e exercício da profi ssão;

5) Usufruir de todos os benefícios, con vê-
nios, cursos, palestras técnicas, seminários, 
biblioteca, assistência jurí dica, entre ou-
tros, 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




