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A data magna para você exercer a sua democra-
cia se aproxima.

Em diversos mandatos, os parlamentares que elege-
mos para nos representar no Congresso Nacional, 
levando os anseios da categoria, nos frustraram.

A única e expressiva reivindicação que é a aprovação 
do nosso Conselho de Classe, meramente, até hoje, 
só nos deixou na esperança do amanhã.

Todos nós temos conhecimento que no congresso 
existem diversificadas categorias representadas pelos 
seus pares. Mas... e a categoria dos Técnicos de Segu-
rança do Trabalho?

Se existe algum Técnico de Segurança do Trabalho 
eleito e, acredito que exista, não sabemos e, por isso, 
a cada eleição ficamos na expectativa de que alguém 
se identifique com a nossa causa e encaminhe o nos-
so projeto, nos defenda, compre a nossa briga, mas 
isso até agora não aconteceu.

Nós também somos culpados, porque simplesmente 
elegemos esses parlamentares e não o cobramos das 
nossas reivindicações, dos nossos almejos.

A hora se aproxima.

Está chegando, “novamente”, mais uma oportuni-
dade de levarmos nosso projeto para a criação do 
Conselho de Classe dos Técnicos de Segurança do 
Trabalho.

E por que não levarmos este projeto em mãos?

E por que não elegermos um profissional Técnico de 
Segurança do Trabalho comprometido com as nossas 
causas específicas, comprometido com a nossa cate-
goria?

Todos só têm a ganhar.

O trabalhador ganha, por ter um profissional ao seu 
lado bem preparado e com conhecimento de igual-
dade; o governo ganha por ter um órgão federal se 
antecipando às fiscalizações do bom desempenho 
profissional com ética competência e dignidade, 
bem como ganha com fiscalização nas escolas de 
formação, com fiscalização às empresas que têm a 
obrigação legal de contratar o Técnico de Segurança 
do Trabalho e, por questão inescrupulosa, ludibriam 
a fiscalização oficial do MTE apresentando SESMT 
fantasma e, assim, aumentando a falta de emprego. 
Além disso, a família ganha por ter um profissional 
bem remunerado com qualidade de vida e tranqui-
lidade para desempenhar suas funções na empresa 
e, você, Técnico de Segurança do Trabalho ganha por 
ser reconhecido e valorizado profissionalmente.

Precisamos nos fortalecer.

Precisamos ser dono de nós mesmos.

Precisamos ser dono de nosso próprio nariz.

Pense nisso!  

Wagner De Paula
Diretor Social  
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D e acordo com o Processo 
2005.61.00.00.018503-

5 – Mandado de Segurança 
Coletivo, impetrado pelo Sindi-
cato dos Técnicos de Segurança 
do Trabalho no Estado de São 
Paulo ao Presidente do Con-
selho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia do Es-
tado de São Paulo, conclui-se, 

dessa forma, a impossibilidade do CREA, por 
meio de seu poder normativo, dispor sobre a 

SINTESP obtém julgamento de mérito no julgado 
 do mandado de Segurança em relação ao CrEa
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atividade de Técnico de Segurança do Trabalho, 
ou mesmo impor o registro obrigatório, isto 
porque, consoante o princípio da hierarquia 
das normas, não é possível que uma disposição 
de hierarquia inferior (resolução do CONFEA), 
fixe uma exigência não prevista na lei, pois, 
como já pacificado no colendo Supremo Tribu-
nal Federal, somente a lei, em sentido formal, 
pode estabelecer requisitos para o exercício de 
trabalho, ofício ou profissão (Constituição Fe-
deral, art. 5º, XIII), sendo inadmissíveis exigên-
cias previstas em atos normativos infralegais. 

Diante do exposto, o Exmo. Dr. Eurico Zecchin 
Maiolino, Juiz Federal Substituto, julgou pro-
cedente o pedido e concedeu a segurança, a 
fim de determinar que o CREA se abstenha de 
praticar qualquer ato relacionado à exigência 
do registro, de fiscalização, de limitação ou res-
trição ao exercício das atividades relacionadas 
com prevenção e segurança do trabalho exer-
cidas pelos Técnicos de Segurança do Trabalho. 

Para mais informações consulte o Setor Jurídico 
do SINTESP. 

empregador, sejam capazes de desenvolver o 
disposto nesta NR. 

Portanto, está claro que esta norma não con-
templa corporativismo na elaboração deste 
programa, e estas condutas são no mínimo 
antiéticas e comprometem, ainda mais, a cre-
dibilidade deste importante programa junto 
as empresas, desestimulando a sua prática na 
busca das melhorias das condições de traba-
lho, o que visa a preservação da saúde e in-
tegridade física dos trabalhadores e melhoria 
contínua dos ambientes de trabalho. 

Convém esclarecer que os Técnicos de Se-
gurança do Trabalho constituem categoria 
profissional diferenciada, assim reconhecida 
pelo Ministério do Trabalho através de Carta 
Sindical, concedida ao respectivo sindicato de 
classe ainda na vigência do diploma constitu-
cional anterior. 

E mais, esta categoria é disciplinada especifi-
camente pela Lei no. 7.410/85, pelo Decreto 
no. 92.530/86, pela Portaria no. 3.214/78 
(Norma Regulamentadora NR-04) e por fim, 
pela Portaria no. 3.275/89, ambas do Ministé-
rio do Trabalho, sendo certo ainda que a res-
pectiva categoria dispõe de Dissídio Coletivo 
próprio com reconhecimento pelo Egrégio Tri-
bunal Regional do Trabalho da 2a. Região-SP. 

Comunicamos que as retaliações, por parte do 
CREA/SP, estarão sendo defendidas pelos SIN-
TESP, nos legítimos interesses da nossa cate-
goria, podendo instaurar processo judicial jun-
to ao Ministério Público por abuso de poder. 

Lembramos que as atitudes isoladas não 
representam o sentimento do sistema CREA 
/ CONFEA, com a qual a nossa entidade de 
classe SINTESP tem mantido entendimentos 
cordiais nesta questão, sendo portanto um 
assunto superado. Esclarecemos, ainda que 
diante da insistência de algumas regionais 
do CREA/SP, em autuar nossos associados, 
impetramos um “MANDADO DE SEGURAN-
ÇA COLETIVO”, que tramita junto a 15ª Vara 
da Justiça Federal de São Paulo, processo nº 
2005.61.00.018503-5, todavia o MM Juiz, 
infelizmente, não concedeu a “Liminar” e 
estamos aguardando sua manifestação, para 
que possamos decidir os próximos passos. 
Diante do exposto, orientamos que os nos-
sos associados, adotem os seguintes proce-
dimentos: 

1) No caso de notificação ou autuação, façam 
a defesa administrativa (solicitem o modelo 
junto ao SINTESP); 

2) Enviem ao SINTESP cópia das notificações 
e/ou autuações; 

3) Caso, se possível, impetrem junto à Justiça 
Federal, através de um advogado “Mandado 
de Segurança Individual”, contra o CREA/SP 
(podemos enviar o modelo ao seu advogado), 
pois, com isto, estaremos sensibilizando o Ju-
diciário Federal Paulista, no sentido de apres-
sarem suas decisões o que irá beneficiar todos 
os TST’s no Estado de São Paulo. 

Dr. Ademar José de Oliveira
Assessoria Jurídica do SINTESP.   

O Sistema CREA/CONFEA tem notificado 
e até mesmo multado, alegando que 

a empresa e/ou o TST apresenta LAUDO de 
PPRA assinado por Técnico de Segurança 
do Trabalho”. Lembramos que o PPRA é um 
“Programa” e não “Laudo” como esta enti-
dade tenta fazer entender. Como todos nós 
sabemos não consta na NR-9 a palavra “Lau-
do” e sabemos que o PPRA é especifico desta 
NR, e que é inerente as funções do Técnico de 
Segurança do Trabalho, devidamente regula-
mentado pela NR-4, da Portarias 3.214/3.275 
do MTE e não pela Lei Federal 5.194 de 
24/12/1966 que compete orientar e fiscalizar 
o exercício das profissões do Engenheiro, do 
Arquiteto, do Agrônomo, etc. Lembrando que 
o exercício da profissão do Técnico de Segu-
rança do Trabalho não tem caráter subordi-
nativo ou o controle do CREA/CONFEA visto 
que o controle do exercício desta profissão 
é do Ministério do Trabalho e Emprego até a 
regulamentação do Conselho próprio desta 
categoria. 

O SINTESP, procurando dirimir dúvidas de 
interpretação Jurídica, formula consultas ao 
MTE através da Secretária de Segurança e 
Saúde no Trabalho, órgão este que pronun-
ciou definitivamente pela clareza do texto da 
NR-9, conforme descrição:

Item 9.3.11. A elaboração, implementação, 
acompanhamento e avaliação do PPRA po-
derão ser feitas pelo serviço especializado em 
Engenharia de Segurança do Trabalho e em 
Medicina do Trabalho – SESMT, ou por pes-
soa ou equipe de pessoas que, a critério do 

orientação quanto ao PPra X crea

reunião de posse da CPN foi 
                realizada no Sinduscon

N o dia 6 de agosto de 2010, o Sindus-
con, no centro de São Paulo, foi o pal-

co da reunião de posse da nova coordenação 
da CPN – Comitê Permanente Nacional, da 
NR-18. Representando o SINTESP, o diretor 
Marcos Antonio, que também é Membro titu-
lar da do CPN - Bancada dos Trabalhadores, 
representado a Força Sindical, compareceu 
ao evento.

Estiveram presentes pela Bancada dos Em-
pregadores: Haruo Ishikawa, (CBIC/Coorde-
nador); Antonio Carlos, (CNI/Vice-coordena-
dor);  Sérgio Paiva, (Fórum dos SECONCIs/
CBIC/Secretário  Executivo); Ailton Costa, (Si-
nicon); Andréia Kaucher, (Fórum dos SECON-
CIs/CBIC); Sergio Ussan, (CNI); Yves Mifano, 
(CBIC). Pela Bancada dos Trabalhadores esti-
veram: Marco Antonio, (Força Sindical); Jorge 
Moraes, (CNTI/PR); Nilson Duarte, (UGT); Luiz 
Carlos Queiroz, (CUT/SP); Francisco Apareci-
do, (CUT/SP); Jairo Silva, (CNTI). A Bancada 

do Governo foi composta por: Jomar Lima, 
(SRTE/PA); Maria Lucia, (SRTE/RJ); Nilza Ma-
ria, (SRTE/DF); Beroaldo Maia, (SRTE/PE); Lui-
sa Tânia, (SRTE/RS); Antonio Pereira, (SRTE/
SP); Maria Christina Félix, (Fundacentro/RJ); 
Maurício Viana, (Fundacentro/PE). Também 
foram convidados: Jófilo M. Lima, (Fundacen-
tro-SP), Flavio Miranda, (Fundacentro-RS); 
Armando Henrique, (SINTESP); e Carlos Edu-
ardo, (CPR/MG/Sindileq-MG). Foi discutido 
na reunião: 

1.  Sucessão e Posse da Coordenação do CPN 
2. Leitura e aprovação da Ata da Reunião 

Anterior 
3.  Regimento dos Grupos e Comissões Tri-

partites 
4.  Planejamento para 2010-2012 
5.  Notificações pela SRTE/RJ – itens em 

destaque 
6.  IX Encontro Nacional dos CPRs  
7.  Alpinismo Industrial 

8.  Estatísticas elaboradas pela Fundacentro.  
9.  Diâmetro, cabo, fibra sintética, cadeira 

suspensa
10. Andamento dos Grupos de Trabalho 

(GTT) Construção Pesada; e GTT CIPA 
Andamento das propostas aprovadas 
pelo CPN: 

 Cesto Aéreo  
 Mov. e transporte de Mat. e Pessoas  
      Andaimes e Plataforma de trabalho  
11. Propostas a ser encaminhadas para os 

CPRs: 
       Ancoragem Escavação, Fundação e Des-

monte de Rocha 
       Impermeabilização  
       Serra Circular de Bancada  

Haruo Ichikawa (com o microfone), coordenador 
do CPN - Comitê Permanente Nacional, da NR-18  
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animaseg promove reunião dos Comendadores e 
     cria documento para próximo presidente da república
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O             Grupo de Trabalho do Minis-
tério do Meio Ambiente, res -

pon   sá vel pela regulamentação 
da PNRS - Polí tica Nacional de 
Re   sí duos Sólidos, re centemente 
apro  vada no Congresso Nacional, 
en tregou, no dia 20 de agosto, ao 
Governo Federal, uma mi nu ta de 

proposta sobre o assunto. 

As propostas apresentadas estarão focadas 
em cinco temas que constam da PNRS. São 
eles: Logística Reversa; Sistema Nacional de 
Informações sobre a Gestão de Resíduos Só-
lidos; Instrumentos Econômicos e Financei-
ros da nova política; os planos de resíduos 
sólidos; e os resíduos perigosos.

No passo seguinte, o Governo iniciará diá-
logo com outras áreas para, num prazo de 
90 dias, conforme solicitado pelo presidente 
Lula, finalizar a proposta de regulamentação 
da nova lei.

De acordo com a PNRS, logística reversa é o 
instrumento de desenvolvimento econômico 
e social, caracterizado por um conjunto de 
ações, procedimentos e meios destinados 
a viabilizar a coleta e a restituição dos re-
síduos sólidos ao setor empresarial para re-
aproveitamento, em seu ciclo ou em outros 
ciclos produtivos, ou outra destinação final 
ambientalmente adequada. Aqui entram os 
resíduos eletroeletrônicos.

mma entrega primeira proposta 
                   para regulamentar política de resíduos

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

C U R S O S  2 0 1 0

D A TA S T E m A L O C A L

18/09 CURSO FAP/NTEP/PPPWeb
Sócio em dia R$ 150,00 – Demais R$ 300,00
Público-alvo: Técnico de Segurança e demais 
interessados – Carga horária 8h – das 09h00 
às 18h00

Sede

20 à 
24/09

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 às 22h00

Sede

25/09 CURSO AVALIAçãO DA ExPOSIçãO OCUPA-
CIONAL AO CALOR
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

27 à 
30/09

CURSO AVALIAçãO DA ExPOSIçãO 
OCUPACIONAL AO RUíDO
Sócio em dia R$ 200,00 – Demais R$ 400,00 
Público-alvo: Técnico de Segurança e demais 
interessados – Carga horária 12h – das 
19h00 às 22h00

Sede

04 à 
08/10

CURSO AVALIAçãO DA ExPOSIçãO 
OCUPACIONAL 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

E V E N T O S  2 0 1 0

D A TA S T E m A L O C A L

23/09 Debate
Técnico - Sede

15/09

Curso
Introdutório

de PPRA

Sind. dos Condutores Osasco

16/09 Tableu Sorocaba 

17/09 Igreja Matriz  
Caraguatatuba Caraguatatuba

20/09 Indaiatuba

21/09 Mogi das Cruzes

22/09 ETIP Santo Andre

23/09 Senac Franca

23/09 UNAERP Ribeirão Preto 

23/09 Senac Ribeirão Preto 

24/09 Sind. da Construção 
Civil Araraquara 

24/09 Senac São Carlos

24/09 Seminário 
sobre SST Colegio Torricelli Guarulhos

A Animaseg - Associação Nacional da 
Indústria de Material de Segurança e 

Proteção ao Trabalho, promoveu no dia 16 de 
agosto, na Unip do Paraíso, São Paulo, uma 
reunião com os Comendadores (profissionais 
homenageados pela Animaseg, que possuem 
mais de 30 anos de atividades voltadas a 
SST), com o objetivo de criar a “Carta aberta 
para o próximo Presidente da República”, que 
deverá incluir as principais ações em Seguran-
ça e Saúde do Trabalho. Esse material englo-
bará ações que devem ser implementadas 
nos próximos quatro anos, visando, sempre, 
melhorias nas condições de trabalho e quali-
dade de vida dos trabalhadores.

Participaram dessa reunião, presidida pelo en-
genheiro Raul Casanova Junior, da Animaseg: 
Armando Henrique, Sebastião Ferreira, Celso 
Atienza, Fábio de Toledo Piza, Irene Ferreira 

de Souza Duarte Saad, 
Jófilo Moreira Lima Jr., 
Jorge da Rocha Gomes, 
Jorge Smilgys, José Elias 
de Paula, José Manuel 
Oswaldo Gana Soto, Le-
onídio Francisco Ribeiro 
Filho, Ricardo Vitullo, 
Ruddy Cesar Facci, Side-
nei Walter Torres Rios e 
Silvio Piroli.

Para o diretor do SIN-
TESP, Sebastião Ferreira, a reunião foi pro-
veitosa, pois participaram profissionais de 
diversas formações, com no mínimo 30 anos 
de experiência em diversos segmentos de tra-
balho, com real conhecimento das questões 
técnicas envolvendo as condições laborais 
dos trabalhadores.

 “Além de colaborar na indicação de suges-
tões de melhoria, os comendadores deverão 
cobrar a aplicabilidade das leis e normas já 
existentes, pois as questões de segurança do 
trabalho, além de contexto social, estão dire-
tamente implícitas na realidade do custo Bra-
sil”, afirma Ferreira.  

Pela nova política, a União, os estados, o 
Distrito Federal e os municípios organizarão 
e manterão, de forma conjunta, o Sistema 
Nacional de Informações sobre a Gestão dos 
Resíduos Sólidos (Senir), articulado com o Sis-
tema Nacional de Informações sobre Sanea-
mento Básico (Sinisa) e o Sistema Nacional de 
Informações sobre Meio Ambiente (Sinima).

Os estados, municípios e o DF ficam incumbi-
dos de fornecer ao órgão federal responsável 
pelo sistema todas as informações neces-
sárias sobre os resíduos sob sua esfera de 
competência, na forma e na periodicidade 
estabelecidas em regulamento.

Instrumentos econômicos

Um outro tema a ser trabalhado pelo GT é 
quanto aos instrumentos econômicos para 
dar suporte à nova política. Segundo o 
texto aprovado pelo Congresso, caberá ao 
Poder Público instituir medidas indutoras e 
linhas de financiamento para as seguintes 
iniciativas: prevenção e redução da geração 
de resíduos sólidos no processo produtivo; 
desenvolvimento de produtos com menores 
impactos à saúde humana e à qualidade 
ambiental em seu ciclo de vida; implanta-
ção de infraestrutura física e aquisição de 
equipamentos para cooperativas ou outras 
formas de associação de catadores de ma-
teriais reutilizáveis e recicláveis formadas 
por pessoas físicas de baixa renda.

Também definirá financiamento para o desen-
volvimento de projetos de gestão dos resíduos 
sólidos de caráter intermunicipal; para estru-
turação de sistemas de coleta seletiva e de 
logística reversa; descontaminação de áreas 
contaminadas; desenvolvimento de pesquisa 
voltadas a tecnologias limpas aplicáveis aos 
resíduos sólidos; e ao desenvolvimento de 
sistemas de gestão ambiental e empresarial 
voltados à melhoria dos processos produtivos 
e ao reaproveitamento dos resíduos.

No que se refere aos resíduos perigosos, a 
lei diz que a instalação e o funcionamento 
de empreendimento ou atividade que gere 
ou opere com resíduos perigosos somente 
podem ser autorizados ou licenciados pela 
autoridades competentes se o responsável 
comprovar, no mínimo, capacidade técnica e 
econômica, além de condições para prover os 
cuidados necessários ao gerenciamento des-
tes resíduos.

Em suas disposições gerais, a nova política 
prevê a a instituição de um Plano Nacional 
de Resíduos Sólidos; dos planos estaduais 
de resíduos sólidos; de planos microrre-
gionais de resíduos sólidos e os planos de 
resíduos sólidos de regiões metropolitanas 
ou aglomerações urbanas; os planos inter-
municipais; os planos municipais de gestão 
integrada e os planos de gerenciamento.  

Fonte: http://www.mma.gov.br

Durante a reunião, os Comendadores destacaram as principais 
ações em Segurança e Saúde do Trabalho que merecem a atenção 
do próximo presidente da República.

Realizamos exames de acuidade visual, 
gratuitamente em sua empresa SIPAT e outros eventos
Maiores informações: 2782-9179 c/ André ou Vagner
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SINTESP promove curso sobre PPra 
         no interior do Estado de São Paulo

SINTESP - Sindicato 
dos Técnicos de Se-
gurança do Estado 
de São Paulo, pro-
moveu, em diversas 

cidades do interior paulista, o Curso Introdu-
tório de PPRA para discutir com profissionais 
da área pontos essenciais para uma elabora-
ção do Programa de Prevenção de Riscos Am-
bientais, que seja mais voltada para a efetiva 
realização de suas propostas e cumprimento 
de acordo com a legislação em vigor. 

O curso, que foi realizado nas cidades de: Ouri-
nhos no dia 09 de agosto; Presidente Prudente, 
dia 10; Araçatuba, dia 11; dia 12, na cidade de 
Marília; e no dia 13 de agosto, em Bauru; con-
tou com a participação de mais de 600 pessoas.

 O curso vem sendo desenvolvido pelo diretor 
do SINTESP, Jorge Gimenez Berruezo, que é 

O

Es
pe

ci
al

TST, advogado com especialização em Direi-
to Trabalhista, Direito Previdenciário, Direito 
Ambiental e Perícias Judiciais. A iniciativa visa 
capacitar os profissionais Técnicos de Segu-
rança do Trabalho a elaborar e/ou auditar 
esse documento para o fiel cumprimento da 
legislação trabalhista (NR 9), bem como aten-
der a expectativa normativa e previdenciária.
Para Berruezo, existe uma demanda represa-
da de estender, ao interior de São Paulo, os 

treinamentos realizados na sede: “há uma 
carência muito grande manifestada pelos 
profissionais. Todavia, a receptividade foi aci-
ma de nossa expectativa” e continua: “nos-
sa missão de marcar presença nas regionais 
e arredores foi cumprida parcialmente, uma 
vez que ainda faltam outras cidades a serem 
visitadas. Contudo, na região de Presidente 
Prudente, cumprimos além do esperado na 
programação”, enaltece. 

Qual o objetivo do PPRA?
Estabelecer uma metodologia de ação 
que garanta a preservação da saúde e 
integridade dos trabalhadores frente aos 
riscos dos ambientes de trabalho.

Quais são os riscos ambientais?
Para efeitos do PPRA, os riscos ambientais 
são os agentes físicos, químicos e 
biológicos existentes nos ambientes de 
trabalho que, em função de sua natureza, 
concentração ou intensidade e tempo de 
exposição, são capazes de causar danos à 
saúde dos trabalhadores.

Na prática, que agentes de riscos são 
esses?
Agentes físicos: ruído, vibrações, pressões 
anormais, temperaturas extremas, radia-
ções ionizantes e radiações não ionizantes.
Agentes químicos: poeiras, fumos, névoas, 

neblinas, gases, vapores, absorvidos pelo 
organismo humano por via respiratória, 
através da pele ou por ingestão.
Agentes biológicos: bactérias, fungos, 
bacilos, parasitas, protozoários, vírus, 
entre outros.

Quem está obrigado a fazer o PPRA?
A elaboração e implementação do PPRA 
é obrigatória para todos os empregadores 
e instituições que admitam trabalhadores 
como empregados. Não importa, nesse 
caso, o grau de risco ou a quantidade 
de empregados. Assim, tanto um con-
domínio, uma loja ou uma planta indus-
trial, todos estão obrigados a ter um 
PPRA, cada um com sua característica e 
complexidade diferentes.

Quem deve elaborar o PPRA?
A princípio o próprio SESMT - Serviço 

Saiba mais sobre o 
PPRA - Programa 
de Prevenção de 

Riscos Ambientais

PPRA é a sigla de Programa 
de Prevenção de Riscos 

Ambientais. Esse programa 
está estabelecido em uma das 

Normas Regulamentadoras 
(NR-9) da CLT- Consolidação 
das Leis Trabalhistas, sendo 

a sua redação inicial dada 
pela Portaria nº 25, de 29 
de dezembro de 1994, da 

Secretaria de Segurança 
e Saúde do Trabalho, do 

Ministério do Trabalho.

“há uma carência muito 
grande manifestada 
pelos profissionais. 

Todavia, a receptividade 
foi acima de nossa 

expectativa”

Entre os mais diversos assuntos, Berruezo in-
forma que foram debatidos os objetivos e o 
campo de aplicação da norma, o desenvolvi-
mento do programa, as medidas de contro-
le necessárias, o monitoramento das ações 
propostas, as responsabilidades dos envolvi-
dos quanto ao programa, desenvolvimento, 
medidas de controle e guarda documental, 
bem como funções inerentes ao empregador, 
empregados e profissionais do SESMT.  

“O principal enfoque dado ao tema foi o fato 
de que o PPRA, da forma como é elaborado 

permitindo autuações por não desenvolver 
a gestão eficaz do programa. A maioria dos 
PPRAs feitos atualmente tem conotação de 
laudo anual e não de programa de gestão 
do risco”, informa o diretor do SINTESP.

Outro ponto levantado na programação foi 
sobre a estrutura documental, para aten-
dimento da legislação trabalhista e previ-
denciária, transcrição de dados para o PPP 
(Perfil Profissiográfico Previdenciário) e a 
apresentação de um modelo prático, obje-
tivo e de qualidade do PPRA.  

hoje pelos profissionais, deixa de cumprir, 
aproximadamente, 20 exigências da norma, 

Especializado em Engenharia de Segurança 
e Medicina do Trabalho, da empresa ou 
instituição. Caso o empregador esteja 
desobrigado pela legislação de manter 
um serviço próprio, ele deverá contratar 
uma empresa ou profissional. 

A CIPA pode elaborar o PPRA?
Não. A CIPA pode e deve participar da 
elaboração do PPRA, discutindo-o em suas 
reuniões, propondo idéias e auxiliando na 
sua implementação. Entretanto, o PPRA 
é uma obrigação legal do empregador 
e por isso deve ser de sua iniciativa e 
responsabilidade direta.

O PPRA se resume a um documento que 
deverá ser apresentado à fiscalização 
do Ministério do Trabalho?
Não. O PPRA é um programa de ação 
contínua, não é apenas um documento. 

O documento-base, previsto na estrutura 
do PPRA, e que deve estar à disposição 
da fiscalização, é um roteiro das ações 
a serem empreendidas para atingir as 
metas do Programa. Em resumo, se 
houver um excelente documento-base, 
mas as medidas não estiverem sendo 
implementadas e avaliadas, o PPRA, na 
verdade, não existirá.

O que deve ser feito primeiro, o PPRA 
ou o PCMSO - Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional?
Sendo programas de caráter permanen-
te, eles devem coexistir nas empresas e 
instituições, com as fases de implement-
ação articuladas. No primeiro ano, entre-
tanto, o PPRA deverá estar na frente 
para servir de subsídio ao PCMSO. Ob-
serve a “letra da lei”: NR-7, ítem 7.2.4 
– O PCMSO deverá ser planejado e 

implantado com base nos riscos à saúde 
dos trabalhadores, especialmente os 
identificados nas avalia ções previstas 
nas demais NR.”

O PPRA e o PCMSO abrangem todas 
as exigências legais e garantem a 
segurança e saúde dos trabalhadores?
Não, de forma alguma. Veja, de novo, a 
“letra da lei”: NR-9, ítem 9.1.3 – O PPRA é 
parte integrante do conjunto mais amplo 
das iniciativas da empresa no campo da 
preservação da saúde e da integridade 
dos trabalhadores, devendo estar arti-
culado com o disposto nas demais NR, 
em especial com o Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO 
previsto na NR-7.”

 Fonte:
 http://normasregulamentadoras.wordpress.com

Circuito sobre o PPRA 
no interior de São 

Paulo foi um sucesso

Diversos profissionais TSTs
puderam adquirir informações especializadas sobre o PPRA
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• Negociação do governo brasileiro junto 
à ONU para que a língua portuguesa faça 
parte da lista de idiomas oficiais daquela 
organização;

• Reforçar a importância de participação de 
médicos do trabalho em eventos semelhan-
tes, com o objetivo de buscarem atualização 
quanto aos riscos dos produtos químicos;

• Proposta de inclusão na grade curricular 
dos cursos de nível fundamental, médio e 
superior como disciplina que contemple 
a segurança química e as questões am-
bientais;

• Proposta de que a Conasq - Comissão Na-
cional de Segurança Química  e o Ministé-
rio da Educação criem um mecanismo para 
divulgar as informações sobre segurança 
química para profissionais da área, alunos, 
professores e população em geral;

• Proposta de harmonização de normas 
(ABNT, IMO e outras) e ampliação dos cur-
sos de capacitação sobre o GHS – Sistema 
Globalmente Harmonizado para a Rotula-
gem de Substância.

Em relação às questões ambientais e de 
saúde pública foram feitas as seguintes 
propostas: 

Setor da Segurança Química propõe criação de 
             política para reduzir os acidentes de trabalho

INSS informa que afastamento por 
                       causa de depressão aumentou 41%

G
er

al

A lgumas das propostas apresentadas 
durante a realização do Seminário de 

Atualização em Segurança Química desta-
cou-se a importância de criação de uma Po-
lítica de Estado e regulamentação específica, 
por meio de Norma Regulamentadora, com o 
objetivo de reduzir os acidentes de trabalho 
no setor.

Essas e outras questões inseridas no Progra-
ma de Segurança Química foram debatidas 
em São Paulo e no Rio de Janeiro, de 15 a 
21 de julho de 2010, com a participação da 
Fundacentro, sindicatos e Instituto Brasileiro 
do Petróleo e pela International Federation of 
Chemical, Energy, Mine and General Workers 
Unions - (Federação Internacional de Sindica-
tos de Trabalhadores dos setores de Química, 
Energia, Minas e Geral - ICEM/Sustainlabor).

O evento contou com a participação de re-
presentantes da Assembléia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro, Universidades, 
Exército, Marinha, Aeronáutica, além de re-
presentações dos Ministérios do Trabalho, 
Meio Ambiente, Saúde, do Inmetro, entidades 
estaduais e municipais do Rio de Janeiro e a 
participação do Deputado Carlos Minc.

Ao final do evento foram pontuadas ações 
sobre segurança química, conforme descritas:

O INSS – Instituto Nacional de Seguri-
dade Social divulgou dados sobre o 

aumento do número de afastamentos do 
trabalho por conta da depressão, de 3.918 
em 2007 para 6.403 em 2009, o equivalen-
te a 41%.

Segundo o INSS, esse número surgiu com a 
instituição do NTEP - Nexo Técnico Epidemi-

• Inclusão no plano diretor dos mu-
nicípios, a necessidade do desenvol-
vimento de estudos de riscos para 
a utilização de sites potencialmente 
contaminados; 

• Revisão da Resolução Conama nº 
03 de 1990 tomando por base as le-
gislações européias e americanas, as-
sim como as recomendações da OMS;

• Revisão da Resolução Anvisa RE-nº9, 
de 2003, que trata de parâmetros de 
qualidade do ar interior incluindo ou-
tras substâncias químicas com base 
em recomendações da OMS;

• Inclusão de parâmetros biológicos 
para lançamento de efluentes na Re-
solução nº 357, de 17 de março de 
2005 que dispõe sobre a classificação 
dos corpos de água e diretrizes am-
bientais para o seu enquadramento, 
bem como estabelece as condições e 
padrões de lançamento de efluentes.

A Fundacentro em São Paulo (CTN) refor-
çou a proposta do Centro Estadual do Rio 
de Janeiro, para promover ainda em 2010 
um curso subsidiado de 40 horas sobre se-
gurança química no Rio de Janeiro.   

o lógico Previdenciário, mecanismo que esta-
belece a causa da doença com o trabalho, 
em 2007. Como esse nexo ainda não estava 
regulamentado, muitas doenças eram sub-
notificadas.

Diagnósticos mais precisos e a disseminação 
de informações sobre a doença também 
auxiliaram os trabalhadores a reconhecerem 

os sintomas da enfermidade que pode ter sua 
origem no ambiente de trabalho e no estresse.

A OMS - Organização Mundial da Saúde 
apon ta que a doença atinge 121 milhões de 
pes soas no mundo inteiro, 17 milhões só no 
Brasil. Estima-se que em 2020, será a segunda 
doen ça de maior impacto global, perdendo 
apenas para as doenças cardíacas.  

N o dia 18 de agosto de 2010, o jornal 
“Diário do Grande ABC” divulgou uma 

matéria no seu portal, apontando que os aci-
dentes de trabalho na região do ABC crescem 
continuamente. No primeiro semestre de 
2010 foi administrada pelo INSS - Instituto 
Nacional do Seguro Social, a concessão de 
5.394 benefícios, representando uma alta de 
14,6% em relação ao mesmo período do ano 
passado (4.707).  Se, ainda, compararmos 
com os dados de 2008 - 4.211 benefícios -, 
o resultado é mais alarmante. A alta, nesse 
ponto, representa 28%.

Em entrevista ao Diário, o primeiro-secretário 
da FEM-CUT - Federação dos Sindicatos Me-
talúrgicos da CUT/São Paulo, José Carlos da 
Silva, afirma que as longas jornadas de traba-
lho são uma das principais causas do aumen-
to de acidentes: “o ritmo de trabalho com um 
país em desenvolvimento econômico é muito 
grande. As empresas não abrem novos turnos 
e aumentam a jornada dos colaboradores. O 
excesso de trabalho traz cansaço físico, men-
tal e os acidentes”.

Para ele, é preciso reduzir esses índices e ofe-
recer maior qualidade de vida aos funcioná-
rios. “O desenvolvimento econômico também 
traz pontos negativos”, sinaliza Silva.

Já para Mauro Soares, diretor de Saúde, Segu-
rança do Trabalho e Meio Ambiente do SMABC 
- Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, a princi-
pal causa é a falta de proteção nos membros 
superiores. “A LER-Dort (Lesões por Esforço 

região do abC apresenta aumento 
             de acidentes de trabalho

Repetitivo- Doenças Osteomusculares Relacio-
nadas ao Trabalho) e acidentes nos membros 
superiores causados por falta de proteção e 
segurança nas máquinas são os principais mo-
tivos das causas de afastamento”, comenta.

José Oliveira Veras Filho, Vice-Presidente Re-
gional ABCD – SINTESP, acredita que essa 
modificação está relacionada à mudança na 
forma de registro da Previdência Social. “Com 
a nova forma de identificar os acidentes atra-
vés do FAP – Fator Acidentário Previdenciário 
- são reconhecidos pelos Médicos Peritos no 
processo de aceitação do CAT – Comunica-
ção de Acidentes do Trabalho ou pelas doen-
ças relacionadas ao trabalho, nos grupos das 
CID´s - Classificação Internacional de Doen-
ças. Para que tenhamos certeza desta minha 
conclusão, é necessário que sejam pesquisa-
das as diferenças em relação ao 1º  semestre 
de 2009, principalmente do reconhecimento 
das doenças ocupacionais”, conclui.

Por outro lado, essas informações surpreen-
deram o vice-presidente regional: “esta es-
tatística apresentada pela Previdência Social, 
de certa forma, nos surpreende, pois, mesmos 
com a mudança na forma de registro, acre-
ditávamos que haveria uma redução gradual 
no número de acidentes na Região do Gran-
de ABCD”, comenta.

O SINTESP, através da sua regional, está 
preocupado com esses números divulgados. 
Para mudá-los, segundo Veras, seria neces-
sária uma aproximação do Sindicato com 
a Previdência Social e com os Auditores do 
Ministério do Trabalho, para que, enfim, as in-
formações cheguem mais rapidamente para a 
base de dados do Sindicato. “O SINTESP, por 
sua vez, pode ajudar, e muito, atuando junto 
às empresas da região e desenvolvendo pro-
gramas de trabalho para que possam ser apli-
cados de forma efetiva”, exemplifica Veras.

Além dessas medidas, a constante atualiza-
ção profissional do Técnico de Segurança do 

“O SINTESP, por sua 
vez, pode ajudar, e 

muito, atuando junto 
às empresas da região 

e desenvolvendo 
programas de trabalho 
para que possam ser 
aplicados de forma 

efetiva”
José Oliveira Veras 

Filho - vice-presidente 
Regional ABCD

Trabalho, atra-
vés de cursos, 
palestras e 
debates é fun-
damental para que 
os números de aciden-
tes de trabalho diminuam: 
“O SINTESP vem desenvolvendo, 
na região do ABCD, várias palestras 
sobre temas específicos com o objetivo 
de levar conhecimento até os profissionais 
de Segurança, sejam, Médicos, Engenheiros, 
Técnicos e Enfermeiros do Trabalho. Este 
ano tivemos mais dificuldade na realização 
destas palestras em virtude das dificuldades 
de trabalho dos representantes desta re-
gião”, finaliza. 
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SINTESP promove mais um debate sobre o FaP

D esde a implementação do 
FAP – Fator Acidentário de 

Prevenção, em janeiro de 2010, surgiram 
muitas dúvidas referentes às minúcias que 
envolvem a sua execução. O SINTESP, visan-
do, cada vez mais, elucidar os Técnicos de 
Segurança do Trabalho sobre os assuntos 
que permeiam a vida profissional da catego-
ria, realiza, ao longo do ano, vários encon-
tros focados, exclusivamente, nesse tema. 
No dia 12 de agosto de 2010, na sede do 
Sindicato, localizada no centro de São Paulo, 
cerca de 30 profissionais, acompanharam, 
gratuitamente, mais um evento direcionado 
para esse propósito, no qual foi abordada a 
questão do FAP atualmente.

Foi convidado Ricardo Donner, presidente 
da empresa Nexo CS Informática e Analista 
de Sistemas, com 30 anos de experiência na 
área, para ministrar a palestra “Gestão Infor-
matizada do FAP”. Em entrevista ao Primeiro 
Passo, Donner afirmou que existe um divisor 
de águas no cenário nacional entre o antes 
e o depois do FAP. “Temos enfatizado a im-
portância de fazer todas as ações necessárias 
para acompanhamento do FAP, principalmen-

FA
P

te, em relação a casos de acidentes e afas-
tamentos. Desse ponto de vista, existe, nesse 
divisor de águas, mercado para que os pro-
fissionais possam levar para as empresas as 
soluções que enfatizam a redução dos custos 
de Segurança do Trabalho, de FAP e de SAT - 
Seguro de Acidentes do Trabalho, através de 
uma gestão adequada”, enfatizou.

A utilização de ferramentas online foi outro 
ponto lembrado pelo presidente da Nexo 
CS: “os profissionais podem utilizar ferra-
mentas informatizadas para que tenham su-

cesso nessa empreitada. Fazendo o controle 
manual, é muito difícil. Por isso, o objetivo 
dessa apresentação é mostrar a realidade 
do FAP para as empresas, a necessidade de 
fazer uma gestão adequada e como resolver 
os problemas  através de uma ferramenta 
informatizada”, destacou.

O FAP já trouxe muitas mudanças no cenário 
brasileiro, entretanto, Donner comentou que 
recentemente houve um aperfeiçoamento 
na metodologia do FAP e que as melhorias 
continuarão acontecendo.  

Como profissionais 
técnicos - detentores de 

importante participação no 
mundo do trabalho -, além 

das necessidades de um 
aprendizado moderno e 

de reciclagens periódicas, 
devemos estar preparados 

e atentos aos novos 
desafios e inovações que 

certamente virão. 

Donner mostrou a necessidade de fazer uma 
gestão adequada em relação ao FAP

T oda máquina deve ser 
idealizada com a preocu-

pação de tornar-se um instru-
mento potencializado de produ-
ção, com qualidade e eficiência, 

ao mesmo tempo em que deve salvaguardar a 
segurança dos seus operadores e demais traba-
lhadores envolvidos no processo. 

Como profissionais técnicos - detentores de 
importante participação no mundo do trabalho 
-, além das necessidades de um aprendizado 
moderno e de reciclagens periódicas, devemos 
estar preparados e atentos aos novos desafios e 
inovações que certamente virão. 

A própria CLT (Consolidação das Leis do Traba-
lho) já trazia em seu bojo considerações impor-
tantes sobre proteção de máquinas a exemplo 
dos artigos 184 e 186, que observam:

“Art. 184 - As máquinas e os 
equipamentos deverão ser dotados 
de dispositivos de partida e  parada 
e outros que se fizerem necessários 
para a prevenção de acidentes do 
trabalho, especialmente quanto ao 
risco de acionamento acidental.

Parágrafo único - É proibida a 
fabricação, a importação, a venda, 
a locação e o uso de máquinas e 
equipamentos que não atendam ao 
disposto neste artigo.” 

“Art. 186 - O Ministério do Trabalho 
estabelecerá normas adicionais 
sobre proteção e medidas de segu-
rança na operação de máquinas e 
equipamentos, especialmente quan-
to à proteção das partes móveis, 
distância entre estas, vias de acesso 
às máquinas e equipamentos de 
grandes dimensões, emprego de 
ferramentas, sua adequação e medi-
das de proteção exigidas quando 
motorizadas ou elétricas.”

Com o advento da Lei nº 6.514, de 22.12.1977 
foi alterado o Capítulo V, Título II da CLT, e logo 
em seguida surgiram as normas regulamenta-
doras (NR), aprovadas pela Portaria 3214/78, 
com destaque em especial à NR 12 que trata da 
proteção de máquinas e equipamentos.

Contudo, nas últimas décadas, diversos fatores 
mudaram o cenário no universo da transforma-
ção, onde, a globalização, a modernização dos 
processos, a enorme quantidade de máquinas 
inseridas no mercado, e milhares de inovações 
surgidas, alteraram sensivelmente a tônica da 
proteção em máquinas e equipamentos. 

Paralelamente a essas mudanças, percebeu-se 
a grande incidência de acidentes e doenças do 
trabalho, relacionadas diretamente às máquinas 
e equipamentos, pela inexistência total de prote-
ção, ou pela existência de sistemas de proteção 
inadequados ou obsoletos, que ofereciam uma 
falsa sensação de proteção, que na verdade, não 
evidenciavam uma proteção capaz de garantir 
com eficácia aquilo que propunha. 

Por sorte, a sociedade representada por todos 
os segmentos, vem sensibilizando-se cada vez 
mais, com a preocupação crescente em relação 
à diminuição dos acidentes de trabalho, causa-
dos por máquinas e equipamentos, tendo per-
cebido que a legislação não mais atendia aos 
interesses da atualidade. 

Neste sentido, surgiram movimentos tripartites 
(governo, trabalhadores e empresários), que es-
tabeleceram convenções coletivas de trabalho 
específicas – reconhecidas pela Constituição 
Federal em seu artigo 7º inciso XXVI -, onde se 
instituiu o Programa de Prevenção de Riscos 
em Prensas e Similares – PPRPS -, entre outros 
programas, priorizando as máquinas do setor 
metal-mecânico, pela grande incidência e gravi-
dade do acidentes ocorridos. No entanto, era sa-
bido que outras atividades ofereciam riscos não 
menos preocupantes que os das metalúrgicas. 
Dentre estes setores, responsáveis por número 
considerável de acidentes graves, com casos de 

mutilação de mãos e dedos, podemos citar as 
indústrias de calçados, de móveis (marcenarias 
em geral), de papel e papelão, da borracha, en-
tre outras.

A partir daí, houve consenso de se buscar a 
atualização e a modernização da legislação es-
pecífica, que é a NR 12, realidade que, com a 
participação democrática da sociedade, está se 
finalizando neste momento. A futura norma terá 
características bem mais abrangentes, integran-
do em seu contexto a maioria das máquinas uti-
lizadas, e a observância das atuais tendências 
dos mercados globalizados, e contemplando as 
atuais normas brasileiras e internacionais. 

Já há algum tempo, o Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE) que vem atuando significa-
tivamente nesta questão, pela ausência de uma 
legislação atualizada, instituiu notas técnicas, 
destacando a atual de nº 16/2005, que referen-
ciou, ainda que de forma não legal, as formas 
mais atualizadas de proteção em máquinas, e 
com abrangência nacional. Este documento, no 
entanto, se torna ferramenta legal, na funda-
mentação e na intervenção de auditoria fiscal 
do trabalho, efetivando e subsidiando o critério 
da análise, da exigência e das recomendações 
feitas pelo auditor fiscal do trabalho (AFT).

Outra ferramenta importante no processo de 
adequação de máquinas é a Convenção Coletiva 
de Prensas e Similares e de Injetoras de Plástico, 
utilizadas em metalúrgicas e indústrias plásticas, 
que deverão continuar. A dos metalúrgicos (es-
tado de São Paulo) está em fase de renovação e 
deverá ser assinada agora em setembro. 

Colegas têm perguntado sobre como ficará a 
proteção em outras máquinas e equipamentos, 
não incluídas no PPRPS ou máquinas de outros 
segmentos.

A título de destaque, ainda que de uma forma 
sucinta, observamos que no futuro próximo, 
para máquinas de corte e vinco (papel e pape-
lão), em todas as fases dos processos; as má-

Proteção em máquina:  
                         facultativa ou obrigatória?
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des civil e criminal, o que dispensa qualquer 
comentário a respeito quanto às perdas e im-
plicações no campo jurídico, sem contar os pre-

quinas gráficas, nas fases de pré-impressão, im-
pressão e acabamento; máquinas das indústrias 
da calçados, da borracha, de móveis (marcena-
rias) e outras, o conceito de proteção não deverá 
ser diferente dos demais, e deverá ser concebi-
do desde o projeto de construção. Importante 
ressaltar que, para o agora, máquinas deverão 
ser adequadas em função da legislação atual e 
vislumbrando-se a que virá, esperamos. E, sob 
este prisma, as empresas deverão observar, 
além da qualidade e do aprimoramento - que 
seria a principal vocação do equipamento -, a 
proteção absoluta aos seus operadores e outros 
trabalhadores envolvidos no processo, como 
preparadores ou colocadores de ferramentas, 
mecânicos,auxiliares ou ajudantes.

Salientamos que a não observância destes 
preceitos poderá gerar passivos importantes 
de toda a monta, inclusive de responsabilida-

juízos à nação e os reflexos no campo psicos-
social das vítimas e dos familiares envolvidos. 

Finalizando e, para reflexão, lembro que ape-
sar de toda a luta, a incidência dos acidentes 
graves ainda é expressiva. Não obstante a esta 
violência, existe um agravante imensurável, 
que é fator substancial - pouco discutido - de 
agravo social e econômico em nosso país, que 
é o atendimento adequado às vítimas com 
mutilação. Bem, deixaremos este assunto para 
discussão futura.   

Adonai Ribeiro
Técnico de Segurança do Trabalho

Coordenador Técnico de Segurança  do 
Trabalho do Sindicato Met. SP e Mogi

Diretor Estadual Titular do SINTESP
Membro da Bancada dos Trabalhadores 

da Força Sindical na CPN-IM
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or   “No interesse de plei-
tear uma vaga de Técnico 
de Segurança do Trabalho 

no Estado de São Paulo, 
gostaria de saber se vocês 
podem me ajudar quanto 

aos meios de comunicação 
e informação de vagas dis-

poníveis. Atualmente estou 
morando em Valparaíso 

de Goiás, mais precisamen-
te em Brasília-DF, possuo 

conhecimento no segmento 
da indústria da construção 

civil, por um período de 
quase seis anos.”

Adriano Santos – Técnico de 
Segurança do Trabalho

Resp.: Prezado colega, o Sindicato dos 
Técnicos de Segurança do Trabalho do 
Estado de São Paulo disponibiliza em 
seu website a oportunidade de cadas-
tro de curriculum, na Bolsa de Empre-
gos, o qual tem sido muito interessante 
para os profissionais. Aqui no Estado  
de São Paulo existem várias empresas 
que também atuam na área de reco-
locação de profissionais no mercado, 
algumas pagas outras gratuitas. Com 
uma pequena busca em sites de pes-
quisa é possível encontrá-las.
Valdizar Albuquerque
Diretor SINTESP

  “Quero saber, por gentileza, 
se haverá outras turmas 

para os cursos de Instrutor 
de Empilhadeira, Instrutor de CIPA 

e para o curso de NR 10, e onde são 
realizados esses cursos.” 

Daniel Ferraz - Técnico de 
Segurança do Trabalho

Resp.: Não temos mais realizado o cur-
so de Instrutor de CIPA e o de NR-10 
por não ter formado turma nas últimas 
vezes que oferecemos. O de Instrutor 
de Empilhadeiras estamos promovendo 
a partir de maio, aqui em nossa sede. 
Porém, algumas regionais têm ofereci-
dos cursos, como é o caso de Vale do 

mas precisamos da adesão dos TST´s, 
medida pelo quadro associativo e de 
contribuições sindicais, bem como o 
arregimentamento dos profissionais 
em grupos na região. (...) Só podemos 
investir na região com os recursos lá 
arrecadados. Não somos uma empresa 
e trabalhamos com recursos dos repre-
sentados, por isso precisamos ter res-
ponsabilidades.
Renê Cavalcanti
Diretoria de Desenvolvimento  
Profissional do SINTESP

  “De acordo com a informação 
do Construemail, anteriormente, 

essa comprovação não era exigida. 
Para cada PPRA e PCMAT elabo-
rados, deverão ser recolhidas as 
respectivas ARTs (Anotações de 

Responsabilidade Técnica), registra-
das no Crea (Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura). Cópias 

dessas ARTs devem estar sempre de 
posse da empresa, para a eventua-
lidade de o auditor-fiscal exigi-las. 
A ART define os limites da respon-
sabilidade técnica e legal de cada 

profissional e caracteriza a respon-
sabilidade 

do profissional em relação 
às declarações contidas no docu-

mento elaborado. 
Portanto, as empresas necessitam 

verificar se os engenheiros que ela-
boraram o PPRA e o PCMAT reco-

lheram as ARTs para o Crea.”
Paulo Cesar Alves dos Santos

Resp.: Conforme pode ser visto no ane-
xo enviado para o seu e-mail, o PPRA 
continua podendo ser elaborado pelo 
TST que tem seu registro no MTE. A 
ART pode ser exigida do Engenheiro de 
Segurança do Trabalho, quando este 
fizer o PPRA, pois este tem registro no 
CREA. Como o TST não tem ainda con-
selho, não há nenhum documento que 
precise recolher pagamento.
Renê Cavalcanti
Diretoria de Desenvolvimento
Profissional do SINTESP

Paraíba e Guarulhos. A região de Pira-
cicaba também passará a oferecer cur-
sos. Se for associado ao SINTESP você 
receberá convites em seu e-mail. De 
qualquer maneira vou pedir para ca-
dastrar seu endereço.
Renê Cavalcanti – Diretoria de Desen-
volvimento Profissional do SINTESP

  “Gostaria de saber se o SINTESP 
tem alguma data para a  

divulgação do dissídio coletivo da 
categoria dos TST´s  e se não tem 
alguma possibilidade de se mon-

tar uma filial do Sindicato aqui na 
cidade de Franca-SP, pois temos 

muitas industrias de grau de risco 3 
e muitosTST´s também.”

Taeip Lucas Ferreira – Técnico
de Segurança do Trabalho

Resp.: O acordo, com Data Base de 1º 
de Maio de 2010, estipulou a reposição 
de 5.49% sobre os salários dos Técni-
cos de Segurança do Trabalho que es-
tão empregados. O profissional TST ad-
mitido à partir de 1º de Maio de 2010, 
terá como salário admissão 9,67 por 
hora, ou R$ 2.127,40 mês. 

Sobre a questão de abrir uma regional 
em sua cidade, informo que as Regio-
nais que temos hoje também foram 
frutos de solicitações como a sua, mas 
temos dificuldades em manter as 10 
regionais. Não descartamos a possibili-
dade de criação desta regional um dia, 

Aqui no Estado  de 
São Paulo existem 

várias empresas que 
também atuam na 

área de recolocação 
de profissionais no 
mercado, algumas 

pagas outras gratuitas.

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 profissionais 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 profissionais 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 profissional 
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 profissão;

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 Profissional - SRT/MTE:

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

Solicito minha inscrição no quadro Associativo do SINTESP

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

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




