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N este ano, estamos vivendo uma fase de transição entre 
ações que almejam a universalização da Segurança e 

Saúde do Trabalhador e a consolidação de atividades mais 
localizadas em nossa base de atuação para obter resultados 
mais efetivos em prol do Técnico de Segurança do Trabalho em 
todo Estado de São Paulo. O propósito é fortalecer a represen-
tatividade dos profissionais no Estado de São Paulo e conquis-
tar benefícios mais consistentes para a nossa categoria, sem 
esquecer, o tão sonhado e merecido Conselho de Classe dos 
Técnicos de Segurança do Trabalho.

Reconhecemos que as ações em prol da universalização têm 
sua importância no contexto geral da categoria, e, inclusive, 
foram muito bem conduzidas durante esses oito anos de ges-
tão em que vigorou os propósitos acalentados pela diretoria, 
pautada nas diretrizes “ética, competência e dignidade”, que 
participou ativamente, em todo o país, de iniciativas que cul-
minaram com uma maior valorização do papel dos Técnicos 
de Segurança do Trabalho.

Contudo, a partir deste ano, vamos encabeçar um novo mé-
todo de trabalho visando uma perspectiva dirigida fortemente 
para os profissionais de São Paulo, pois temos certeza que 
servirão de referências para outros Estados e, sem dúvida, fo-
mentará as ramificações de um trabalho consistente e com 
resultados tangíveis para a categoria.

Diante disso, a proposta é trabalhar com a perspectiva de ser 
“Sindicato de Resultados”, pois sabemos exatamente o quan-
to avançamos e, também, o quanto podemos avançar sendo, 
efetivamente, um sindicato que trabalhe, cada vez mais, foca-
do para a necessidade do associado, seja onde estiver e que, 
juntos “quem contribui para que a entidade possa fazer valer 
sua missão” e “quem possui mandato para fazer acontecer”, 
poderemos realizar, crescer e valorizar o profissional Técnico 
de Segurança do Trabalho em São Paulo.

Sendo assim, o investimento que o associado faz e que possi-
bilita o nosso trabalho quanto seu representante sindical, tem 
que ser revertido e sentido pelo companheiro, atendendo suas 
necessidades no que compete uma entidade sindical.

Para que esse objetivo ganhe corpo e se fortaleça na medida 
necessária e conquistarmos resultados maiores, é consenso 
geral que precisamos aumentar nosso número de associa-
dos. Nesse novo contexto, as regionais também ganharão 
mais atenção, em termos de apoio operacional para que via-
bilizem ações frente aos anseios dos colegas da localidade, 
para que sejam colocados em prática trabalhos proativos 
voltados para o profissional em si, o que, consequentemen-
te, acreditamos que agregaremos mais e mais colegas que 
ainda não se associaram.

É preciso diante do atual cenário o profissional se sentir bem 
representado por seu representante legítimo, diante das lutas 
e iniciativas que devem ser contundentes em prol da categoria.

Continuaremos fortes e cada vez mais eficientes, favo-
recendo o Técnico de Segurança do Trabalho para uma 
qualificação técnica de qualidade, piso salário adequado, 
respeito ao exercício de sua profissão, assegurar seus direi-
tos quanto ao exercício profissional, fortalecer nossas par-
cerias que proporcionam o desenvolvimento de atividades 
conjuntas visando o mesmo objetivo, bem como resgatar 
as instituições percussoras em SST e alinhar, com o Minis-
tério do Trabalho e Emprego e Ministério da Saúde, ações 
conjuntas para a promoção da saúde e Segurança do Tra-
balho em todo o Estado.

Sabemos que a luta será grande, mas estamos preparados, 
com garra e vontade para vencer os desafios e continuarmos 
nossa caminhada bem-sucedida em prol da categoria seguin-
do sempre o lema: “agir local para atingir o global”.  

Marcos Antonio Ribeiro - Diretor Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho
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A conteceu na base da 
Regional Campinas do 

SINTESP, dia 25 de março de 
2011, o 1.º Encontro Técnico 
de Segurança e Saúde no Tra-
balho de 2011, promovido 
pelo GSO - Grupo de Saúde 
Ocupacional da Agroindús-
tria Sucroenergética, no Cen-
tro de Tecnologia Canavieira 

– CTC- em Piracicaba, SP.

Segundo João Augusto Ribeiro de Souza, 
diretor executivo do GSO, os Encontros Téc-
nicos de SST promovidos pelo GSO visam 
a capacitação dos profissionais de SST do 
setor sucroenergético. Ele observa que os 
eventos ocorrem a cada dois meses, sem-
pre em uma unidade produtora de açúcar e 
álcool ou entidade ligada ao Setor.

A pauta deste primeiro encontro contou 
com as palestras: “Incêndio em Vegetação 
– Ações de Prevenção e Controle”, proferi-
da pelo Coronel Silas Varela Sendin, oficial 
do Corpo de Bombeiro do Estado de São 
Paulo; “Plano de Gestão de Exposição ao 
Calor”, com a apresentação de Luciene 
Fantinansi, enfermeira do trabalho do Ban-
co Peres Açúcar e Álcool S.A.; “Gestão de 
alojamentos”, ministrada por Paulo César 
Malheiros, consultor de Novos Negócios 
da NN Multi-Serviços - Alinutri; “PPR - Pro-
grama de Proteção Respiratória Passo a 
Passo”, exposta por Luiz Cláudio Ferreira 
da Costa, da Regional de Vendas – Cam-
pinas / Sorocaba da MSA; “Normalizações 

O segurado que trabalhou sob condições 
insalubres, mas utilizava EPI - Equipa-

mento de Proteção Individual também pode 
obter, no posto, o direito à aposentadoria 
especial - concedida aos 15, 20 ou 25 anos 
de contribuição, dependendo do grau de 
exposição a agentes nocivos à saúde. Esse 

GSO realizou 1.º encontro Técnico de 
    Segurança e Saúde no Trabalho de 2011

Trabalho com proteção dá benefício especial

PROMAT

Relativas aos Diferentes Materiais 
Destinados às Movimentações de 
Cargas”, proferida por Samuel 
Arantes, supervisor técnico / co-
mercial da Okubo Mercantil. 
”Contamos com 93 participan-
tes, entre profissionais do SES-
MT de várias usinas do Estado 
de São Paulo e Minas Gerais. 
Compareceram também pro-
fissionais do SESMT dos se-
tores de transporte, indústria 
química, metalurgia, educação, eletroele-
trônico, fabricantes de EPIs e representan-
tes comerciais”, informou João Augusto.

Ele destacou que está sendo programado, 
para o mês de abril, um Seminário de SST e, 
em maio, o 2º Encontro Técnico GSO. Os te-
mas serão: Trabalho em Altura, Transporte e 
Movimentação de Materiais, Proteção para 
a Pele, Sistema de Gestão de SST, Controle 
de Proteção Auditiva e NR 12. “Além dos 
assuntos listados são discutidos temas des-

tipo de equipamento pode ser um protetor 
de ouvido ou roupa especial, por exemplo. 

Segundo o INSS, para atividades até 3 de dezem-
bro de 1998, não é levado em consideração o uso 
de equipamento. Nesses casos, o segurado deverá 
comprovar, por meio de laudos, a insalubridade. 

tacados em ‘cases’ e compartilhados para 
conhecimento dos componentes do GSO”, 
salientou o diretor.

Além disso, João Augusto observou que 
para fortalecer a SST no Brasil, o setor tem 
procurado cumprir as determinações legais 
vigentes, se moldando ao modelo propos-
to, referência especial à NR 31.

Na oportunidade, marcaram presenças no 
evento em nome do SINTESP, o presiden-
te Armando Henrique e Marcos Antonio 
A. Ribeiro, 1º tesoureiro do sindicato, que 
salientaram a tradição do SINTESP em 
prestigiar os grupos de estudos dentro da 
coerência da entidade em priorizar a qua-
lificação e a difusão do conhecimento. “O 
GSO, que representa esse setor econômico 
emergente em nosso país, tem conferido 
uma grande contribuição para os profissio-
nais Técnicos de Segurança do Trabalho”, 
declarou Armando.  

Para trabalhos posteriores a dezembro de 
1998, o INSS passou a analisar o uso do EPI 
- caso o trabalhador tivesse a proteção, não 
teria o benefício especial. Porém, uma nor-
ma de 6 de agosto de 2010 prevê que isso 
só vale para os casos em que o EPI elimina 
totalmente os riscos.  

Rua Arciprestes Ezequias, 281 - Vila São José - São Paulo - SP | CEP 04271-060 - Tel.: 11 2065.0500 - Fax: 11 2065.0505
www.promat.com.br | vendas@promat.com.br

www.settemkt.com.br

anúncioMar;o2011.indd   2 1/3/2011   12:01:37

O SINTESP marcou presença no primeiro 
encontro técnico de SST 2011 do GSO

dia do Trabalhador unificado: Sintesp participa do  
    lançamento do evento comemorativo 1º de maio

D ia 22 de Março de 2011 foi realizado 
evento no centro de São Paulo para lança-

mento do dia comemorativo aos trabalhadores. 
Anualmente, a Força Sindical realiza festa come-
morativa que neste ano, pela primeira vez, será 
realizado em conjunto com outras centrais sindi-
cais (CGTB, CTB, NCST, UGT), sendo a data de-
nominada de “Dia do Trabalhador Unificado”. O 
local do evento também será outro, acontecerá 
na Avenida Marquês de São Vicente, próximo ao 
Metrô Barra Funda a partir das 07h00.

O sindicato dos Técnicos de Seguran-
ça do Trabalho foi representado no 
evento com as presenças de Armando 
Henrique, presidente; Laércio Fernandes, 
vice-presidente; Sebastião F. Silva, 1º Se-
cretário; Marcos Ribeiro, tesoureiro; Élcio 
Pires, diretor estadual; e vários Técnicos 
de Segurança do Trabalho.

A festa segue o rito dos outros anos com 
shows gratuitos e sorteio de 20 carros 0 

Km. O diferencial deste é a união dos traba-
lhadores em defesa das bandeiras de luta, 
a saber: Redução da Jornada sem redução 
de salários; Fim do fator previdenciário e 
valorização das aposentadorias; Valorização 
do salário mínimo; Trabalho decente; Igual-
dade entre homens e mulheres; 
Valorização do serviço público 
e do servidor público; Reforma 

Diretores do SINTESP e o secretário-geral da Força 
Sindical, Juruna, durante o evento comemorativo

Armando, Sebastião, Élcio, Marquinhos e Fernando, 
representaram o SINTESP no evento que lançou as 
atividades para o 1º de Maio Unificado. 

Agrária, Educação e Qualificação profissio-
nal; Redução da Taxa de juros.

Retire os cupons na sede do SINTESP ou em 
qualquer sindicato filiados as cinco centrais 
sindicais organizadoras do evento.  

Além disso, João Augusto 
observou que para 

fortalecer a SST no Brasil, 
o setor tem procurado 

cumprir as determinações 
legais vigentes, se 

moldando ao modelo 
proposto, referência 
especial à NR 31.
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O SINTESP já começou os trabalhos de 
negociação para formalizar a Conven-

ção Coletiva 2011 e, além da manutenção dos 
benefícios já conquistados nas negociações 
anteriores, está reivindicando a aquisição do 
percentual da inflação mais aumento de 10% 
real no salário da categoria.

Este ano, 17 novos sindicados patronais foram 
suscitados à abertura de negociação. Com isso 
o SINTESP atinge a marca de negociação com 
265 sindicatos e fortalece seu trabalho proati-
vo para alcançar resultados positivos para os 
Técnicos de Segurança do Trabalho.

A convenção coletiva dos TSTs é apontada 
como uma das mais complexas que existe no 
Brasil e sempre foi muito bem encaminhada 
pelo SINTESP, sobretudo, pelo papel bem-su-
cedido do Departamento Jurídico em atender 
as expectativas dos trabalhadores. 

Confira o calendário com as próximas datas 
das negociações:

SinTeSP prepara convenção coletiva 2011Projeto de duque de caxias homenageia personalidades 
 que atuam em prol da prevenção de acidentes

campanha 
associativa 2011

INDIQUE 5 (CINCO) 
SÓCIOS E GANHE UM 
CURSO NO SINTESP À 

SUA ESCOLHA!

Para formalizar a sua participação, 
haverá a necessidade das 5 (cinco) 

pessoas indicadas (Técnicos de Segu-
rança do Trabalho) formalizarem a sua 

condição de sócio no período de 6 
(seis) meses. 

Os sócios inadimplentes também 
poderão fazer parte desta promoção.

Mais informações:

11 3362-1104
www.sintesp.org.br

sintesp@sintesp.org.br 

C om o objetivo de agradecer o apoio 
e a participação das empresas e en-

tidades no projeto “Segurança e Saúde nas 
Escolas do Município de Duque de Caxias”, 
Orlandino dos Santos, um grande amigo e 
incentivador das escolas de Duque de Ca-
xias, RJ, promove a entrega de certificados, 
originados através da realização do Prêmio 
Destaque ODS, em 2007.

Em 10 de fevereiro de 2011 Orlandino es-
teve em Brasília, onde conferiu o reconheci-
mento especial a Fernando Haddad, ministro 
de Estado de Educação, à Francisco das Cha-
gas Fernandes, secretário executivo adjunto 
do Ministério da Educação; Vânia Lavoura 
Lopes, assistente do Gabinete e ao senador 
Paulo Paim.

Orlandino explica que o apoio, a participa-
ção e o envolvimento no projeto é o princi-
pal critério utilizado por ele para reconhecer 
os profissionais e personalidades com este 
certificado. Para ele, a reação das pessoas é 
gratificante. “Todos parabenizam a iniciativa 
e se dispõe a se envolver mais ainda para a 
melhoria e o sucesso do projeto através de 
apoio e divulgação”, ressalta.

Além disso, na visão de Orlandino, esse tra-
balho é fundamental para a valorização da 
CIPA e da Segurança e Saúde do Trabalho, 
pois cria uma cultura prevencionista desde 
cedo, o que faz com que os alunos do ensino 

fundamental cheguem ao mercado de tra-
balho já com o conhecimento da importân-
cia da prevenção de acidente. “A CIPA é fun-
damental para que o índice de acidente em 
nosso país caia e chegue até o 
nível de acidente nº 
0. Também é nosso 
objetivo que Duque 
de Caxias seja conhe-
cido como o municí-
pio onde a prevenção 
de acidentes começa 
na escola”, concluiu.  

“Todos parabenizam 
a iniciativa e se 

dispõe a se envolver 
mais ainda para a 

melhoria e o sucesso 
do projeto através de 
apoio e divulgação.”

DISSIDIO COLETIVO – SINTESP/ 2011 (CRONOGRAMA)

Data Tema

28/02 Elaboração da Pauta de Reivindicações

04/03 Publicação do Edital de Assembléia da Categoria

10/03 Realização da Assembléia Geral Extraordinária com a catego-
ria para aprovação da Pauta de Reivindicações

17/03 Emissão das cartas de convocação aos 265 Sindicatos Patro-
nais para a 1ª Reunião de Negociação Direta no SINTESP

28/03 Reunião de Negociação Direta com os Sindicatos Patronais 
no SINTESP

29/03 Emissão das cartas de convocação aos Sindicatos Patronais 
para 2ª Reunião de Negociação Direta no SINTESP (Agendar 
Mesa Redonda na SRTE/SP - requerimento)

07/04 2º Reunião da Negociação Direta com os Sindicatos 
Patronais no SINTESP

08/04 Emissão das cartas de convocação aos Sindicatos Patronais 
para mesa redonda na SRTE/SP

Defin. Mesa Redonda de Conciliação com os Sindicatos Patronais 
na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego

29/04 Instauração do Dissídio Coletivo no Tribunal Regional do 
Trabalho

Defin. 1ºReunião de Negociação com a FIESP e Sindicatos Patronais 
filiados

Defin. 2º Reunião de Negociação com a FIESP e Sindicatos 
Patronais filiados

Defin. Assinar a Convenção Coletiva com a FIESP

Defin. Assinar Acordo Coletivo com a SOCICAM

Defin. Assinar Convenção Coletiva com a SINAENCO e SINDUSCON

Defin. Assinar a Convenção Coletiva com a FECOMÉRCIO

Defin. Assinar Convenção Coletiva com o SINDHOSP E SINDHOSFIL

Mais informações: www.sintesp.org.br.  

Orlandino durante a entrega 
dos certificados em Brasília: 

reconhecimento pela 
participação e envolvimento no 

projeto de Duque de Caxias
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SinTeSP apoiou construSer 2011
onsciente de que a 
responsabilidade so-
cial das empresas co-
meça com o respeito 
aos seus funcionários, 
o SindusCon-SP criou 

o ConstruSer - Encontro Estadual da Constru-
ção Cívil em Família, programa cuja finalidade 
é valorizar e incluir socialmente o trabalhador 
da construção civil e incentivar a interação 
com seus familiares. 

Realizado no dia 26 de março, a quarta edição 
do ConstruSer em 2011 aconteceu simultane-
amente nos centros de atividades do Sesi das 
cidades de São Paulo, Bauru, Campinas, Santo 
André, São José dos Campos, São José do Rio 
Preto, Presidente Prudente, Santos, Sorocaba 
e Ribeirão Preto. 

Na capital paulista, o evento aconteceu no 
Sesi “Mario Amato”, na Cidade A. E. Carva-
lho. Neste ano, a ação reforçou a importância 
da união familiar para a formação de seus 
membros, a partir do tema “A Família que se 
Respeita Constrói uma Sociedade Cidadã e 
Sustentável”. 

O ex-atleta e técnico de vôlei, Giovane Gavio, 
o coordenador do projeto de revelação de ta-
lentos para o vôlei do Sesi-SP, José Montanaro 
Júnior, e atletas da equipe masculina do Sesi-
-SP foram as atrações da abertura do evento, 
que contou também com as presenças do 
presidente do SindusCon-SP, Sérgio Watana-
be; do secretário municipal adjunto de Desen-
volvimento Econômico e do Trabalho, Luiz An-
tonio de Medeiros, que representou o prefeito 
Gilberto Kassab; do presidente do Seconci-SP, 
Antonio Carlos Salgueiro de Araújo; do presi-
dente do Sintracon-SP, Antonio Ramalho; dos 
vice-presidentes do SindusCon-SP Maristela 
Alves Honda e Haruo Ishikawa; do diretor de 
Relações Internacionais, Salvador Benevides. 

O presidente do SindusCon-SP agradeceu o 
apoio das entidades envolvidas no evento e 
os 3.600 voluntários que possibilitaram aos 
trabalhadores da construção e seus familia-
res usufruírem de um dia inteiro dedicado ao 
lazer, integração e cidadania. “A cada ano o 

CEs
pe

ci
al

evento toma mais corpo; e o que 
está sendo disponibilizado aqui para 
a família da construção é muito sig-
nificativo”, afirmou.
 
Foram desenvolvidas diversas ativi-
dades junto aos participantes, como 
educação alimentar, oficinas de lei-
tura e matemática, orientações às 
mães e gestantes, exames médicos e 
odontológicos, esportes, oficinas de artesana-
to para geração de renda complementar, ofi-
cinas de educação ambiental e outras práticas 
relacionadas a saúde, educação, cultura, lazer 
e entretenimento.

Para a vice-presidente de Responsabilidade 
Social do SindusCon-SP, Maristela Honda, o 
ConstruSer é uma prova de boa vontade de 
toda a cadeia da construção. “Nós quisemos 
fazer e estamos trabalhando ao lado de quem 
demonstrou querer fazer”, afirmou. Segundo 
ela, o evento é comprometido com o ideal 
da família. “Ela é o resgate do ser humano”, 
completou.

O SINTESP, como apoiador do Construser-SP´ 
2011, participou da solenidade de abertura do 
evento, na qual estiveram presentes os direto-
res Armando Henrique e Marcos Antonio. 
 
Segundo Marcos Antonio, o SINTESP tem 
participado em todos os anos, desde a 
criação do Construser como apoiador 
deste grande evento que é realizado pelo 
Sinduscon-SP. “Apoiamos a realização do 
Construser porque o mesmo tem como fi-
nalidade a valorização e a inclusão social 
dos trabalhadores da construção civil, bem 
como também a participação de seus fa-
miliares. Neste dia, todas as atividades de-
senvolvidas no evento visam a promoção e 
a valorização na melhoria da qualidade de 
vida e a autoestima no convívio familiar”, 
declarou.
  
Para o próximo ano, o diretor informou que o 
Sintesp tem como objetivo uma participação 
mais efetiva. “Está prevista a nossa participa-
ção até mesmo com uma barraca, onde ire-
mos desenvolver atividades sobre Segurança 
e Saúde do Trabalhador e a distribuição de 
materiais so-
bre segurança 
do trabalho”, 
destacou.  

dia mundial em memória das vítimas de  
     acidentes e doenças do Trabalho

E m todo o mundo, a data lembra o ou-
tro lado do trabalho: o que acidenta, 

incapacita e mata. No Brasil, os números 
apontam para uma guerra invisível em que 
morrem todos os anos, três mil trabalha-
dores - uma morte a cada duas horas de 
trabalho - e outros 300 mil se acidentam 
- três acidentes a cada minuto trabalhado.  
 
Entidades sindicais e movimentos sociais 
realizam no dia 28 de abril de 2011 - sexta-
-feira, na escadaria do Teatro Municipal, às 
13 horas - o Ato Público em Memória das 
Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho, 
que integra uma série de manifestações que 
começam no dia 24 de abril e seguem até o 
dia 2 de maio - Dia Nacional de Luta contra 
o Assédio Moral no Trabalho - para lembrar 
os acidentes e mortes que acontecem a cada 
minuto entre os trabalhadores brasileiros.  
 
Na Capital, estão sendo organizadas exposi-
ções em estações do Metrô, seminários, lei-
turas em peças de teatro, exibição de filmes 
sobre o tema, além de audiência pública e 
video-conferência a partir da Assembléia 
Legislativa abrangendo dez Estados, com 
o objetivo de dar visibilidade a esse grave 
problema de saúde pública e sensibilizar os 
meios de comunicação e a sociedade civil 
para que coloquem os temas relacionados à 
Saúde do Trabalhador na sua agenda diária.  
 
De acordo com números do Ministério da 
Previdência Social, no ano de 2009, data do 
último levantamento oficial, foram registrados 
723.452 acidentes de trabalho. Deste total, 
520.921 ocorreram com homens e 202.526, 
com mulheres. A Região Sudeste é a que 
mais apresenta ocorrências - 387.819 duran-
te aquele ano. Em seguida, estão as regiões 
Sul, com 164.420 ocorrências; Nordeste, com 
90.161 casos; Centro Oeste, com 50.734 aci-
dentes e Norte, com 30.318 casos registrados.  
 
A faixa etária que mais se acidenta é a de 25 a 
29 anos, representando 131.558 ocorrências. 
O menor número de acidentes acontece entre 
os trabalhadores com 70 anos ou mais. Foram 
444 em 2009. A área de Serviços é a mais 
afetada, com 338.455 casos. Já na indústria, 

em 2009, foram registrados 316.955. A área 
do corpo mais atingida são os dedos, com 
133.321 acidentes. Depois vêm as mãos, com 
40.371, e os pés, com 39.157 ocorrências.  
 
E a conta de tudo isto quem paga somos to-
dos nós. São R$ 32,8 bilhões gastos por ano, 
segundo dados da Previdência Social, com 
benefícios por incapacidade temporária ou 
permanente, considerando-se que parte ma-
joritária da assistência é prestada pelo Siste-
ma Único de Saúde (SUS), que os benefícios 
por incapacidade temporária ou permanente 
são arcados pelo Ministério da Previdência 
Social e que parcela dos trabalhadores pas-
sa a ser beneficiária da Assistência Social.  
 
Por que 28 de abril? 
 
Em 2003, a Organização Internacional do 
Trabalho - OIT - adotou o 28 de abril como 
o dia oficial da segurança e saúde nos locais 
de trabalho. O movimento começou no Ca-
nadá e espalharam-se por diversos países 
organizados por sindicatos, federações, con-

federações locais e internacionais, entre elas 
a Confederação Internacional das Organiza-
ções Sindicais Livres - CIOLS - e o Conselho 
Sindical da Organização para a Cooperação e 
o Desenvolvimento Econômico - TUAC/OCDE.  
 
Em maio de 2005, foi instituído o Dia Nacional 
em Memória das Vítimas de Acidentes e Doen-
ças do Trabalho, a ser celebrado em 28 de abril 
a cada ano, pela Lei nº 11.121/2005. 
 
Segundo estimativas da OIT, ocorrem anual-
mente no mundo, cerca de 270 milhões de aci-
dentes de trabalho, além de aproximadamente 
160 milhões de casos de doenças ocupacio-
nais. Essas ocorrências chegam a comprome-
ter 4% do PIB mundial. Em um terço desses 
casos, cada acidente ou doença representa a 
perda de quatro dias de trabalho. 
 
Dos trabalhadores mortos, 22 mil são crianças, 
vítimas do trabalho infantil. Ainda segundo a 
OIT, todos os dias morrem, em média, cinco mil 
trabalhadores devido a acidentes ou doenças 
relacionadas ao trabalho. 

Apoiamos a realização 
do Construser porque 
o mesmo tem como 

finalidade a valorização 
e a inclusão social 
dos trabalhadores 
da construção civil, 

bem como também a 
participação de seus 

familiares. 

O SINTESP, mais uma vez, se fez presente e apoiou 
o 4º ConstruSer, que este ano teve como tema 
principal a Inclusão Social de pessoas portadoras 
de necessidades especiais

Programação Semana Estadual de Saúde do Trabalhador  

• 24 a 28 de abril IV Semana 
Municipal de Prevenção ao 
Acidente de Trabalho  
Local: Campinas / SP  
 
• 24 a 27 de abril III Seminário O 
Trabalho em Debate: Retratos do 
Trabalho no Brasil  
Local: Anfiteatro “Lucien Lison” 
- Campus da USP - Ribeirão Preto  
 
• 24 de abril Seminário de Dis-
cussão do Relatório da Pesquisa 
“O Trabalho dos Monitores da 
FEBEM”.  
Local: Fundacentro - São Paulo / 
SP das 13h30 às 18h30  
 
• 26 de abril Seminário no Minis-
tério Público do Trabalho  
Local: Ministério Público do 
Trabalho - R. Aurora, 955 - 
S.Paulo-SP  
das 9h30 às 13h  
 

• 27 de abril Debate Adoecimen-
to no Trabalho Bancário. Papel do 
Estado. Papel do Estado. Relação 
da Assistência com a Previdência.  
Local: FETEC/CUT, Praça da Repú-
blica, 468 - São Paulo /SP  
10 horas  
 
• 28 de abril Ato e caminhada da 
Força Sindical  
Local: FEQUIMFAR, Rua Taman-
daré, 121 - Liberdade - São Paulo 
/ SP - 9 horas  
 
• 28 de abril Concentração e 
caminhada da CUT  
Local: Praça da Sé - 11 horas  
 
• 28 de abril Exibição do filme 
Tempos Modernos, de Charles 
Chaplin  
Local: CEU Paz, Rua da Paz, s/n- 
Jd. Vista Alegre / Brasilândia - 
São Paulo / SP - 14 horas  
 

• 28 de abril Cerimônia no Sim-
pósio sobre Asbestos para Países 
da América Latina  
Local: Conselho Regional de 
Química, Rua Oscar Freire, 2039 - 
São Paulo / SP - 16h50  
 
• 1º de maio Atos das  
Centrais Sindicais  
Locais em definição  
 
• 1º de maio - Panfletagem 
na final do Torneio Industrial 
e Comercial da Cidade de  
Amparo Município de  
Amparo / SP  
 
• 02 de maio  
Vídeo-conferência para 
10 estados  
Loca l: Assembleia  
Legislativa de São Paulo -
10 horas 

O projeto 
valoriza e 

incentiva a 
interação do 
trabalhador 

com seus 
familiares
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Sintesp celebra dia internacional da mulher

N o dia 11 de março de 2011, a ativida-
de desenvolvida no Dia Internacional da 

Mulher no SINTESP, através de sua Secretaria de 
Políticas para as Mulheres, sob responsabilida-
de da diretora Tânia Angelina, foi, sem dúvida, 
uma expressiva atividade para os Técnicos de 
Segurança do Trabalho, que tem hoje um cres-
cimento expressivo de mulheres na categoria. 

Este ano, além de ressaltar o papel da mu-
lher como Técnica de Segurança do Trabalho, 
a palestra ministrada pelo diretor do SINTESP, 
Rogério de Jesus, teve como objetivo principal 
debater como os técnicos enxergam às especi-
ficidades da mão de obra feminina no trabalho 

e para propor medidas de segurança e de pro-
moção à saúde do trabalhador, considerando 
essas especificidades. Rogério destacou prin-
cipalmente a questão da mulher gestante, a 
mulher em período de tripla jornada, além de 
outros pontos que podem influenciar no seu re-
sultado no programa de prevenção e também 
na organização do trabalho. Esse debate levou 
os prevencionistas a saírem do campo tecnicis-
ta e a desenvolver um olhar mais amplo sobre 
a mão de obra no local de trabalho.

Prestigiou o evento Maria Auxiliadora, dirigente 
da Secretaria Nacional de Políticas para Mulhe-
res da Força Sindical.  

es
pa

ço
 d

o 
le

it
or   “Sou o Nilton (José Nilton 

Lima Fernandes), professor 
de Ética e Cidadania Organi-
zacional no Curso Técnico de 

Segurança do Trabalho na ETEC 
Dra. Maria Augusta Saraiva, 

do Centro Paula Souza. Venho, 
por meio deste, solicitar, por 

favor, o encaminhamento do 
Código de Ética do Profissional 

de Segurança do Trabalho de 
modo a servir de instrumento 

de trabalho na formação ética 
dos alunos do curso em que sou 

docente. Sendo o que tenho, 
subscrevo-me, agradecido”  
José Nilton Lima Fernandes

Professor
 
Resp.: Prof. Nilton, conforme solicitado, já 
enviamos o Código de Ética Profissional do 
Técnico de Segurança do Trabalho. Aproveito 
e solicito informar aos alunos que, eles po-
dem se associar ao SINTESP pagando uma 
Taxa Associativa com desconto de 50%, ou 
seja, R$ 23,50 ANUALMENTE enquanto es-
tudante e, gozando de todos os descontos e 
benefícios promovidos pelo sindicato, desde 
cursos internos no sindicato, até convênios 
com faculdades, clínicas médicas e odonto-
lógicas, Clube de Férias em vários estados do 
Brasil entre outros. Para tanto, basta preen-
cher a Ficha de Inscrição Associativa no site 
www.sintesp.org.br e clicando em Filiação, 
que está no canto superior esquerdo da 
tela. Estou encaminhando cinco exemplares 

da Portaria 3.275/89 Atividade do Técni-
co de Segurança do Trabalho Comentada a 
qual tem, no seu interior, o Código de Éti-
ca, para serem sorteadas entre seus alunos. 
Faça-nos uma visita com os seus alunos, e 
assista a um vídeo sobre o SINTESP e o que 
o sindicato vem fazendo pela categoria. Fica-
remos muito lisonjeados! Nosso endereço é 
Rua Vinte e Quatro de Maio, 104 - 5º andar 
- Centro - São Paulo.
Wagner De Paula
Diretor Social do SINTESP

  “Sou Técnica de Segurança do Traba-
lho e estou com uma dúvida referente 

ao suplente eleito. Gostaria de saber, na 
NR – 5, qual item ou subitem fala dessa 

estabilidade do mesmo, porque já li e 
não encontro ou pelo menos não ficou 

nítido, sei sobre estabilidade para o 
Cipeiro. Gostaria muito de  

obter esta informação, pois estou  
necessitando muito.”

Fátima Nascimento Lima
Técnica de Segurança do Trabalho

Resp.: Observando a NR 5 item 8 (5.8), está 
definido que é vedado a dispensa arbitrária 
ou sem justa causa, do empregado eleito 
para o cargo de direção da CIPA. Como o su-
plente, é eleito, e ocupará o cargo do titular, 
se houver algum impedimento, devido dúvi-
das suscitadas quanto ao suplente, ocorreu a 
pacificação do seu direto, conforme súmulas 
de entendimento em processo transitados e 

SinTeSP promoveu o 4º Sábado de capacitação Permanente
O tema da quarta edição do Sábado de 

Capacitação Permanente, realizada pelo 
SINTESP no dia 26 de fevereiro de 2011, foi 
sobre a “Saúde do Trabalhador como Direito”. 
A palestra, que contou com a presença de 30 
participantes, foi proferida por Arnaldo Marco-
lino, pesquisador em Saúde do Trabalhador, Ra-
dialista, diretor do Sindicato dos Radialistas de 
São Paulo, diretor da Federação Interestadual 
dos Radialistas, Membro do Conselho Nacional 
de Saúde e Professor Colaborador da Escola de 
Governo em São Paulo.

Segundo Rogério de Jesus, diretor do SINTESP, 
o objetivo foi demonstrar para o Técnico de 
Segurança do Trabalho que a saúde do traba-
lhador ou a segurança do trabalho - que é o 
termo conhecido por eles -, vai além das NRs 
e contempla, especialmente, o SUS - Sistema 
Único de Saúde. “Em todas as políticas públi-
cas e até mesmo a própria Constituição diz 
que saúde do trabalhador é um dever do Esta-
do, não especificamente do Ministério do Tra-
balho. Porém, essa informação causa espanto 
em alguns técnicos, quando, em uma discus-
são sobre saúde, se consegue falar do mundo 
do trabalho, das condições e das relações do 
trabalho sob esse olhar”, explicou. 

Por isso, Rogério comentou que a palestra trouxe 
uma demonstração prática para os TSTs de que 
saúde do trabalhador é algo que vai além das 
relações de trabalho e é, na verdade, um direito 
humano, independente das relações de trabalho 
e do contrato de trabalho e está garantido pela 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
pela Constituição, independente das discussões 
relativas ao SESMT, à Cipa, aos Técnicos, entre 
outros. “Em vista disso, quisemos mostrar que a 
saúde tem que ser vista como algo maior do que 
abranger somente o local do trabalho, e pode 
tratar questões que vão desde o transporte, a 
alimentação, a família, etc”, observou Rogério.

Ele contou que o palestrante, que é sindica-
lista, grande pesquisador na área de saúde 
do trabalhador e tem uma experiência muito 
focada na área dos trabalhadores de Radioco-
municação, despertou seu olhar para a saúde 
do trabalhador quando notou o grande índice 
de suicídios, de alcoolismo e de pessoas de-
pendentes químicas que existe nesta catego-
ria, diferente de outras categorias de trabalho 
que têm como grande demanda acidentes 
típicos, doenças, ou doenças diretamente re-
lacionadas ao produto do trabalho. 

Rogério informou que foi um grande privilégio 
ter trazido Arnaldo 
para essa apresenta-
ção no SINTESP, pois o 
especialista tem rodado 
o mundo falando sobre 
a questão da Saúde, tan-
to que tinha acabado de 

chegar de Dakar, onde foi um dos palestrantes 
do Fórum Mundial de Saúde, que aconteceu 
dentro do Fórum Social Mundial. Arnaldo, por 
sua vez, também tinha muita vontade de con-
versar com os Técnicos de Segurança do Tra-
balho por saber que trata-se de um profissio-
nal que está presente em todas as categorias 
e pode contribuir para a disseminação desse 
olhar em todos os campos de trabalho. 

“Priorizamos a vinda deste palestrante porque 
ele é conhecedor da deficiência, da desfalifica-
ção, não técnica, mas desse olhar maior que o 
TST tem sobre a questão da saúde. Tanto que 
Arnaldo nos ressaltou que existe em sua cate-
goria a dificuldade dos técnicos em enxergar as 
doenças invisíveis relacionadas ao trabalho, pois 
eles ainda ficam muito focados no processo tec-
nicista de EPI e EPC, e a organização do trabalho, 
as relações do trabalho que influenciam tanto ou 
mais no adoecimento, o técnico não consegue 
debater, pois a grande maioria tem dificuldades 

de debater outras te-
máticas que não sejam 
visíveis, tangíveis para 
eles”, declarou.   

julgados. OBS.: Entenda-se “suplente” com 
este direito,  o  2º mais votado, depois do 
titular. Em tempo, já é nossa associada? Se 
não, é o momento de fazer a diferença, cres-
cendo e ajudando no desenvolvimento do 
que realmente agrega para a categoria,  en-
volvendo as  questões de saúde e segurança 
do trabalho.
Sebastião Ferreira
Diretor SINTESP

 
  “Gostaria de saber se realmente estão 

criando um curso de Engenheiro de Segu-
rança do Trabalho, não é pós-graduação 

é um curso especifico, ou seja, ao invés 
da pessoa fazer qualquer engenharia 

para depois fazer a pós, já vai entrar no 
curso direto de Engenheiro de Segurança 
do Trabalho. A outra dúvida é a seguinte: 

vocês fazem a calibração de  
luximetro e decibelimetro?” 
Cleiton - Técnico Segurança

 
Resp.: Referente ao curso de Engenharia de 
Segurança do Trabalho solicito buscar informa-
ção no Conselho Regional de Engenharia, no 
qual possui as informações atualizadas referen-
te a área profissional de Engenharia. Quanto 
à questão de calibração de equipamentos de 
medições ambientais, não fazemos esses ser-
viços. Somos uma entidade sindical e não uma 
empresa de prestação de serviços de calibra-
ção, por isso solicito contatar seu fornecedor 
ou fabricante do apaRelho.
Valdizar Albuquerque - Diretor do SINTESP

C omo cidadão tatuapeense da Zona Les-
te, Armando Henrique, presidente do 

SINTESP, foi homenageado pela Gerência Re-
gional do Trabalho e Emprego, em São Paulo, 
Leste, que conferiu o Diploma de Honra ao 
Mérito em reconhecimento aos relevantes 
serviços prestados em benefício dos trabalha-
dores através da dedicação ao trabalho e ao 
respeito aos padrões éticos e morais.

O diploma foi entregue por Hiroshi Kimura, 
gerente regional do Trabalho e Emprego, no 
dia 23 de março de 2011, na sede da institui-
ção, em São Paulo, SP. 

Segundo Kimura, Armando sempre foi um 
importante aliado do MTE da Zona Leste nas 

Gerência regional do Trabalho e emprego leste 
    presta homenagem à armando henrique

ações e promoção da importância da Seguran-
ça e Saúde do Trabalho, auxiliando nas fiscali-

zações e pela condução exemplar dos traba-
lhos frente às ações em prol da categoria. 

Arnaldo Marcolino mostrou como a questão da 
Saúde é abrangente em relação as questões de 

segurança do trabalho. Cerca de 30 profissionais 
ligados à área de SST assistiram a palestra e tiraram 

suas dúvidas com o especialista.

Da esquerda para a direita: Luiz Franco Filho, Armando, Kimura e Albuquerque 
durante a entrega do Diploma de Honra ao Mérito

Armando Henrique, presidente do SINTESP, 
ressaltou a importância da data para a valorizar o 
papel da Técnica de Segurança do Trabalho

Da esquerda para a direita: Tânia, Michele, 
Tamires e Celeste, do SINTESP; junto com Maria 
Auxiliadora, da Força Sindical; e Luzia, também 
do SINTESP, representaram todas as mulheres na 
homenagem especial deste ano
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gias de ponta, incorporando as soluções 
de proteção compatíveis com os riscos 
determinados, exigindo a necessária ex-
periência para sua avaliação e aplicação.

Gerenciar a documentação de segurança, 
recomendando medidas de prevenção e 
controle. Nestes casos, conforme relação 
de evidências exigida pela NR-10, tanto 
nos prontuários da instalação, como nos 
relatórios que dão rastreabilidade nas or-
dens de serviço de manutenção, inspeção 
e reparos, saber exigir a disponibilização 
dos documentos correspondentes.

Todas estas atividades formam parte dos 
programas de treinamento para quali-
ficação dos Técnicos de Segurança, que 
começam a ser implantados em todos os 
polos industriais do país. Estes programas 
de qualificação, que constituem a base 
para a posterior certificação dos Técnicos 
de Segurança, estão sendo ministrados 
pela ABPEx, em parceria com as entidades 
nas quais estes estão associados. Trata-se 
de uma oportunidade única que, sem dú-
vida, mudará completamente a postura e 
o valor destes profissionais nas empresas 
sujeitas a riscos de explosão, haja visto 
que até hoje este profissional de seguran-
ça trabalhava direcionado apenas por nor-
mas que eram de uso voluntário, vindas 
de uma época em que nem sequer existia 
legislação (hoje, como todos sabem, pre-
cisamos atender a legislação do Minis-
tério do Trabalho (NR-10), do Meio Am-
biente (Cetesb), da Agencia Nacional do 
Petróleo (ANP), Agencias Reguladoras do 
Gás, Bombeiros e os Seguros. Assim, face 
a necessidade do Técnico de Segurança, 
em indústrias com áreas classificadas as-
sumir a responsabilidade pela gestão de 
segurança contra explosões da empresa a 
ABPEx está disponibilizando os programas 
para qualificação e posterior certificação 
(quando solicitado) desses profissionais.

Nelson M. Lopez 
Presidente da ABPEx - Associação Brasilei-
ra Para Prevenção de Explosões   

ag
en

da
 d

e 
cu

rs
os

Participar dos processos de adoção de tec-
nologias. Normalmente, em decorrência 
destes riscos, têm sido adotados sistemas 
supervisórios de gerenciamento ou “paco-
tes” de engenharia que agregam equipa-
mentos digitais executados com tecnolo-

Todas estas atividades 
formam parte dos programas 

de treinamento para 
qualificação dos Técnicos de 
Segurança, que começam a 

ser implantados em todos os 
polos industriais do país. Estes 

programas de qualificação, 
que constituem a base para 
a posterior certificação dos 

Técnicos de Segurança, estão 
sendo ministrados pela ABPEx, 
em parceria com as entidades 

nas quais estes estão 
associados

B uscando inovar e otimi-
zar a oferta de cursos aos 

prevencionistas em Saúde e 
Segurança do Trabalho e espe-
cialmente o Técnico de Segu-
rança do Trabalho, o SINTESP 
passa a adotar nova postura, 
para a realização de cursos.

A nova sistemática consiste em 
ofertar todos os cursos, sem 
previsão de data para realiza-

ção. Os interessados enviarão e-mail para 
treinamento@sintesp.org.br, informando 

o curso de interesse e sua preferência de 
data e horários: se na semana, manhã, tar-
de ou noite ou sábados período integral.

Para os profissionais que estão fora da capi-
tal, devem informar os município de interesse 
e de fácil acesso para realização dos cursos.

Assim que tiver o quorum mínimo para a 
realização do(s) curso(s), o SINTESP entra-
rá em contato com cada interessado, para 
confirmação de inscrição e preferência de 
período, agendando a data de realização e 
promovendo a divulgação.

A lista de cursos pode ser consultada no 
site do SINTESP, ou solicitada por e-mail, 
através do qual também se pode sugerir 
novos cursos. 

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

Conteúdo informativo de cada curso estão 
disponíveis no site www.sintesp.org.br

Presidente do SinTeSP recebe 
     medalha Pioneiros da Segurança

E m reconhecimento aos efeitos e esforços 
desenvolvidos por pessoas físicas, jurídicas 

ou entidades que se destacam na prevenção, a 
ABS – Agência Brasil de Segurança, promoveu no 
dia 29 de março de 2011, no Century Paulista, 
em São Paulo, SP, a cerimônia de entrega do Prê-
mio ABS Top de Gestão, em homenagem às ações 
de empresas; e Medalha Pioneiros da Segurança, 
que reconhece ações de pessoas físicas.

Segundo Fabio de 
Toledo Piza, diretor 
da ABS, as empre-
sas agraciadas ti-
veram a avaliação 
do seu sistema de 
gestão por meio 
de examinadores 
especialmente for-
mados para esse 
fim pela ABS. Já 
os detentores da 
medalha foram 
reconhecidos pela 
Comissão Honorífi-
ca do Conselho da 
Ordem do Mérito Prevencionista. “Dentre os 
detentores da medalha, nessa cerimônia, des-
tacamos o presidente do SINTESP, Armando 
Henrique; o diretor do Departamento de Se-

gurança e Saúde 
do Trabalho, do 
Ministério do Tra-
balho e Emprego, 
engenheiro Rinal-
do Marinho Cos-
ta; o engenheiro 
Jaques Sherique; 
o professor-dou-

tor Beda Barkokebas Jr.; 
entre outros”, informou 
Piza. 

Ao todo foram agraciadas 
19 personalidades nessa 
cerimônia. “A importân-
cia desse evento consiste 
no reconhecimento das 
pessoas que, de forma 
anônima ou não, colabo-
ram com a prevenção em 

seu sentido mais amplo”, expressou Piza.

Armando Henrique, por sua vez, parabenizou 
a ABS pela iniciativa e destacou sua tradição 

no setor prevencionista. “Dentro das premia-
ções que já recebi esta é uma das mais im-
portantes na medida em que coincide com o 
meu ciclo profissional ao completar 39 anos 
de atuação, o que denota que vou terminar 
com os `dois pés´ na segurança do trabalho 
e com a consciência tranquila de que o se-
tor ainda tem muito que fazer, mas o grupo 
da minha geração contribuiu decisivamente 
para tirar o Brasil da condição de pior país do 
mundo em segurança e saúde do trabalho”, 
declarou ele.  

Cerimônia reconheceu os esforços desenvolvi-
dos por pessoas físicas, jurídicas ou entidades 
que se destacam na prevenção

“A importância desse 
evento consiste no 

reconhecimento 
das pessoas que, de 
forma anônima ou 

não, colaboram com 
a prevenção em seu 

sentido mais amplo”, 
expressou Piza.
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a O tremendo valor do Técnico de Segurança nas 
    indústrias sujeitas a riscos de explosões

   cursos do SinTeSP 2011

A s principais atividades 
que são de responsa-

bilidade do Técnico de Se-
gurança estão definidas no 
Código Brasileiro de Ocupa-
ção e quando aplicadas aos 

trabalhos em locais sujeitos a riscos de ex-
plosões, essas atividades são as seguintes:

Elaborar, participar da elaboração e imple-
mentar as políticas de saúde e segurança 
do trabalho nestes locais. Assim sendo, 
com relação às indústrias sujeitas a risco 
de explosão, cabe aos técnicos de segu-
rança se integrarem nos estudos relativos 
à classificação das áreas, o que exige co-
nhecimento detalhado das características 
dos produtos presentes, identificação dos 
equipamentos das partes do processo das 
possíveis fontes de periculosidade, das 
suas condições de liberação, bem como 
na recomendação de sistemas de geren-
ciamento para prevenir, proteger controlar 
ou suprimir as explosões.

Realizar auditorias de segurança. Para es-
tas áreas, os Técnicos de Segurança deve-
rão saber apontar as não-conformidades 
decorrentes da aplicação de equipamen-
tos ou componentes não compatíveis com 
a classificação de áreas acima definida, 
bem como decorrentes da instalação não 
compatível com os requisitos dos tipos de 
proteção definidos, ou sistemas de pre-
venção/proteção selecionados.

Desenvolver ações educativas nas áreas 
da saúde e segurança do trabalho. Face à 
presença destes riscos, cabe ao Técnico de 
Segurança, como agente multiplicador na 
divulgação e disseminação dos níveis de 
risco existentes, sua monitoração e preser-
vação da integridade das proteções e ope-
racionalidade dos sistemas de proteção.

Participar de perícias e investigações de aci-
dentes. Cabe ao Técnico de Segurança, na 
ausência do engenheiro dessa especialida-
de, a responsabilidade de coordenar as perí-
cias e investigação de acidentes na empresa.

Desenvolver ações 
educativas nas áreas 
da saúde e segurança 

do trabalho. Face à 
presença destes riscos, 

cabe ao Técnico de 
Segurança, como agente 

multiplicador na divulgação 
e disseminação dos 

níveis de risco existentes, 
sua monitoração 
e preservação da 

integridade das proteções 
e operacionalidade dos 
sistemas de proteção.
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deram positivo para esse sorotipo. A dengue 4 
apareceu em 5,4% das análises, apenas para os 
estados de Roraima, do Amazonas e do Pará.

 
A falta de imunidade ao vírus eleva as chances 
de uma epidemia de dengue 4 no Brasil. Para o 
infectologista da UFRJ - Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, Edmilson Migowski, o aumento de 
casos da doença não deve ser imediato. Ele prevê 
que o efeito deve ser sentido no verão de 2012.
 
“Se nada for feito para o controle do mosqui-
to, podemos ter um cenário drástico no verão 
de 2012. A epidemia tipo 4 não poupará nin-
guém”, alerta o especialista.

O Ministério da Saúde reconhece a possibilidade 
de mais casos graves da doença por causa do 
sorotipo viral 4. Até o momento, não há epide-
mia em nenhum estado associada à dengue 4. 
De acordo com o órgão, países da América Latina 
e do Caribe, onde há circulação do vírus, também 
não registraram epidemias provocadas pelo vírus. 
Como precaução, o governo federal recomenda 
às secretarias estaduais e municipais o reforço 
nas ações de controle do mosquito transmissor, 
Aedes aegypti, para evitar novos casos.
 
“A orientação é para que sejam aplicadas me-
didas de contenção, com aplicação de larvici-
das e inseticidas nos bairros das cidades com 
confirmação de casos, e visitas de agentes co-
munitários de saúde em 100% dos domicílios 
com casos suspeitos e confirmados de Dengue 
4. Além disso, intensificar ações de eliminação 
de criadouros, limpeza urbana e busca ativa de 
novos casos suspeitos”, informou o ministério.
 
Desde o início do ano, o ministério tornou obri-

gatória a notificação dos casos de dengue 4. No 
total, foram 51 casos espalhados pelos seguin-
tes estados: Roraima (18), Amazonas (17), Pará 

(11), Rio de Janeiro (dois), Bahia 
(dois) e Piauí (um), conforme da-
dos das secretarias estaduais de 
Saúde. As primeiras notificações 
ocorreram em Roraima, a partir 
de julho do ano passado, por 
onde o vírus reingressou no 
país proveniente da Venezue-
la, segundo especialistas. Os 
registros mais recentes foram 

na Bahia e no Rio de 
Janeiro.

Em Ribeirão Preto, no 
interior do estado, registra desde o começo do 
ano 4.880 casos de dengue. Em março, a Secre-
taria de Saúde do município anotou 968 pesso-
as infectadas com a doença, de acordo com os 
dados divulgados dia 23 de março. Em janeiro 
foram 970 e, em fevereiro, 2.942 casos.
 
Apesar do número alto de pessoas com dengue 
e um caso de morte em 2011, Ribeirão Preto 
apresenta este ano números menores da doen-
ça que em 2010. No ano passado, o município 
teve 29.949 casos. De janeiro a março o núme-
ro de infectados ficou em 13.988, 186% acima 
ao anotado no mesmo período deste ano.

Nos dois primeiros meses do ano, foram con-
firmadas 51 mortes em decorrência da dengue 
no país. Balanço divulgado pelo Ministério da 
Saúde aponta que 79 casos foram descartados 
e 112 ainda estão em investigação.

O levantamento também indica que o número 
de casos de dengue até o dia 26 de fevereiro 
deste ano caiu 37% em relação ao mesmo perí-
odo do ano passado, com um total de 155.613 
notificações (casos suspeitos) em todo o país. 
A situação, entretanto, ainda é de atenção nas 
regiões Norte, Nordeste e Sul.

Dados da Secretaria de Vigilância em Saúde 
mostram que o sorotipo 1 é o que mais tem in-
fectado os brasileiros. O vírus não circulava no 
país desde a década de 80, o que fez com que 
milhões de brasileiros não apresentassem imu-
nidade contra ele.  
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A lém do sério problema de saú-
de que acarreta para a socieda-

de em geral, a dengue também está 
sendo tratada como uma questão 
de saneamento ambiental, pois está 
relacionada com hábitos de consu-
mo (pneus, latas, embalagens) que 
representam nossos resíduos sólidos 
e são afetados pelo ciclo da água e 
pela falta de ordenamento na ocupa-

ção do solo. O ciclo fecha-se no comportamento 
humano e seu modo de viver em desarmonia 
com a natureza.

Para se ter uma dimensão da problemática, 
segundo informações publicadas pela Agên-
cia Brasil, depois da confirmação de casos de 
dengue tipo 4 em mais três estados em março 
de 2011, especialistas mostraram preocupação 
pelo fato da maior parte dos brasileiros não ter 
imunidade contra esse tipo de vírus, o que au-
menta as chances de casos graves da doença.
 
De acordo com o infectologista Celso Granato, 
da Unifesp - Universidade Federal de São Paulo, 
o vírus tipo 4 não é mais perigoso ou letal em 
relação às outras variações (1, 2 ou 3). Os sin-
tomas são idênticos – dor de cabeça, dores no 
corpo e nas articulações, febre, diarreia e vômi-
to, assim como o tratamento.
 
No entanto, esse sorotipo não circulava há pelo 
menos 28 anos no Brasil e a maioria da popu-
lação não teve contato com ele, por isso está 
desprotegida. Quando uma pessoa contrai um 
tipo de dengue cria imunidade a esse vírus, po-
rém pode ser infectado pelos outros tipos. Por 
exemplo, quem teve dengue tipo 1, pode ter 
dengue tipo 2, 3 ou 4. A cada vez que indivíduo 
é infectado, maior a possibilidade de contrair a 
forma grave, como dengue hemorrágica.

“Uma parcela da população poderá ter dengue 
pela segunda vez, pela terceira vez [por causa 
do sorotipo viral 4]. O vírus não é pior, mas a 
população está suscetível. A maioria está expe-
rimentada para os tipos 1 e 3”, disse Granato.
 
O último levantamento do Ministério da Saúde 
revelou que a maioria das vítimas de dengue no 
país é infectada pelo tipo 1. Das 1.856 amos-
tras de sangue analisadas pela pasta, 81,8% 

dengue tipo 4 preocupa especialistas 

N o Dia Internacional da Mulher do ano 
de 91 surgia uma nova proposta na 

vida sindical brasileira. Naquele 8 de março, 
líderes dos mais diversos setores do movimen-
to de luta dos trabalhadores reuniram-se em 
um grande Congresso no Memorial da Améri-
ca Latina, em São Paulo, SP.
 
As 2.500 pessoas que lá estiveram presentes 
tinham preocupações e ideais em comum. 
As preocupações eram quanto ao rumo que 
o sindicalismo estava tomando, ficando para 
trás no processo de redemocratização do país, 
seja por causa de radicalismo estéril ou, por 
outro lado, por conformismo paralisante. O 
ideal que emanou desse I Congresso da Força 
Sindical – a nova bandeira que surgia – era 
o de lançar o movimento dos trabalhadores 
brasileiros à modernidade, para construir uma 
central forte, capaz de endurecer quando pre-
ciso, mas também de saber negociar, autôno-
ma, livre, pluralista, aberta ao debate interno 
e com a sociedade. E, principalmente, com um 
projeto bem definido por um Brasil melhor, 

mais justo, solidário e que saiba promover o 
bem-estar social entre seus filhos. 
 
Em 2011 a Força Sindical, na qual o Sindicato 
dos Técnicos de Segurança do Trabalho é filiado 
desde 1996, comemora 20 anos. O início das 
comemorações foi marcado pela democracia 
e pluralidade, que caracterizou a Central neste 
período. Estas qualidades da Central, aliadas a 
autonomia e a independência foram ressaltadas 
pelos convidados e dirigentes sindicais.  Estive-
ram presentes ao evento os diretores do SINTESP, 
Armando Henrique, Marcos Antonio de A. Ribei-
ro, Laércio Fernandes Vicente e Wagner De Paula. 

“Particularmente, sinto-me como integrante da 
história da Força em função de que o SINTESP 
é um dos sindicatos filiados há 15 anos e somos 
considerados um dos mais atuantes na base da 
Força Sindical. Além disso, temos dois diretores 
que ocupam cargos de direção na Central Sindi-
cal, entendendo que SST é extremamente impor-
tante e tem a sua representatividade reforçada 
nos órgãos máximos de representação dos traba-

lhadores, que são as centrais sindicais”, declarou 
Armando, na oportunidade da comemoração.

A Força Sindical também lançou um selo come-
morativo aos 20 anos da entidade. “O selo viaja, 
vai para as casas das pessoas e é uma marca his-
tórica”, declarou João Carlos Gonçalves, Juruna, 
secretário-geral da Força Sindical. 

As comemorações dos 20 anos da Força Sindi-
cal acontecerão durante todo o ano, com ciclos 
de debates sobre temas relativos ao mundo do 
trabalho. O evento realizado dia 25 de março de 
2011, no Hakka Espaço de Eventos marcou o 
início das comemorações.

Força Sindical inicia comemorações de seus 20 anos

“Se nada for feito para 
o controle do mosquito, 
podemos ter um cenário 

drástico no verão de 
2012. A epidemia tipo 4 
não poupará ninguém”, 

alerta o especialista.

 Autoridades e Paulinho, da Força, 
durante a solenidade




