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Marcos Antonio Ribeiro
Presidente do SINTESP

A ptidão natural ou habilidade adquirida, talento tam-
bém nos sugere inteligência e cultura excepcional para 
fazer algo melhor do que a maioria. Na busca pela pro-

moção da Segurança e Saúde do trabalhador, muitos prevencio-
nistas estão habituados a realizar prevenção de riscos ambientais, 

através da antecipação, reconhecimento e controle dos riscos e para 
isso adotam medidas técnicas e administrativas e muito talento.

Ao passo que durante décadas a formação do SESMT - Serviço Espe-
cializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, com 
seus respectivos profissionais que os compõem foram essenciais para 
mudar nossa história quanto aos acidentes do trabalho no Brasil, pa-
rece que hoje não mais é importante aos olhos do MTE / SIT, haja visto 
que as revisões de normas e a criação de novas normas traz como 
solução para os problemas de segurança e saúde do trabalho a tal 
famigerada Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.

Recente pesquisa publicada pela BBC Brasil informa que somos o 
terceiro país no mundo com maior escassez de talentos. Entre outros 
motivos mais citados, estão a falta de conhecimentos técnicos básicos 
e específicos da função (22%) e a falta de conhecimento sobre a área 
de atuação ou qualificação formal (15%).

Logo, podemos concluir que para promover e prevenir infortúnios labo-
rais efetivamente é necessário suprir a falta de conhecimentos técnicos 
básicos e específicos da função e a falta de conhecimento sobre a área 
de atuação ou qualificação formal do prevencionista e não somente 
atribuir à ART a solução dos acidentes e doenças ocupacionais, que 
além de encarecer a prevenção busca-se ter um responsável técnico 
pelo acidente, muito mais que um responsável técnico pela prevenção.

A falta de talento que nos falta hoje sobrou no passado quando se 
buscava através dos aspectos legais coibir os acidentes, trazer respon-
sabilidades ao empregador e empregados e aos profissionais que la-

butam com a prevenção é evidente a falta de talento das entidades 
sindicais e federações que não se mobilizam e se unem para combater 
o corporativismo que se criou e se estabeleceu na SIT em prol de um 
único profissional presente no SESMT.

A Segurança e a Saúde do Trabalhador no Brasil deixaram de ser 
prioridade social e passou para o campo comercial, precisando nes-
te momento, em especial, da categoria dos Profissionais Técnicos 
de Segurança do Trabalho usarem suas habilidades e inteligência 
para mostrar o quanto estamos navegando em mar aberto e sem 
rumo definido, e que muito mais importante que um piso salarial, 
hoje é necessário trabalhar pelo livre exercício profissional preco-
nizado pela Constituição Federal, Título II, Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais, Capitulo I, Dos Direitos e Deveres Individuais e Cole-
tivos, Art. 5º no inciso XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, 
ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei 
estabelecer, ou seja, que o Ministério do Trabalho e Emprego / Se-
cretária de Inspeção do Trabalho passem a respeitar a Lei 7410/85 
e a Portaria 3275/89.

Não se pode julgar habilidades e competências dos profissionais de 
SESMT numa mesa viciada na qual todos os interesses estão voltados 
aos objetivos comuns e que não é, única e exclusivamente, a prevenção 
de acidentes e doenças do trabalho.

Enfim, uma luz ao fim do túnel surge com a iniciativa do Tribunal Supe-
rior do Trabalho em agir em prol da promoção da saúde e prevenção 
dos acidentes do trabalho. Logo, precisamos de talentos para fazer 
frente À ESTES OBSTÁCULOS e, assim, podermos avançarmos ainda 
mais na luta pela preservação da vida e da saúde de nossos traba-
lhadores, e, se preciso for, trabalhar, ainda mais, vamos trabalhar para 
excluir aqueles que somente fazem ações em benefícios próprios e/ou 
políticos. Portanto, nós, profissionais da prevenção, não abriremos mão 
do nosso trabalho para que isso ocorra.  
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o regional guarulhos apoiou o 7º Seminário técnico de 
Saúde e Segurança do trabalho de guarulhos e região

A conteceu no último dia 17 
de junho, no Anfiteatro da 

Faculdade Integrada Torricelli, o 
7º Seminário Técnico de Saúde 
e Segurança do Trabalho de 
Guarulhos e Região. O evento 
contou com a participação de 
130 pessoas profissionais e in-
teressados na área. O primeiro 
tema abordado foi “Mais Saúde 

Financeira e menos Acidente do Trabalho”, com 
o palestrante Pedro Baggio, consultor financei-
ro de pessoas, famílias e empresas, que apre-
sentou ao público fórmulas para lidar melhor 
com o seu salário evitando assim queda de 
produtividade e acidentes de trabalho.  

A segunda palestra com o tema “Sistema de 
Gestão em Segurança e Saúde do Trabalho, 
com o palestrante Jorge Coletto, mestre em 
Engenharia de Segurança e Relator da NBR 
18801, que de uma forma muito clara apre-
sentou ferramentas fundamentais para imple-
mentação desse Sistema de Gestão e ressaltou 
a importância dos profissionais da área como 
agentes para sua implantação. 

Participaram da mesa de abertura os Técnicos 
em Segurança do Trabalho Marco Antonio Ri-
beiro, presidente do SINTESP - Sindicato dos 

E stiveram presentes 
na reunião sobre 
as Regionais, rea-

lizada dia 16 de junho de 
2011: Léo Gildete Costa 
(Regional Osaco); Luiz Car-
los Crispim Silva, Daniel 
Marcos Larios Martinez, 
Augusto Miguel Jordani 
(Regional ABC); Evaldir 
Jesus de Moraes (Regio-
nal Ribeirão Preto); Jacy Pitta (Regional Vale 
do Paraíba); Luiz Alberto Prado Correa (Regio-
nal Campinas); Paulo Sergio Novaes (Regional 
Santos); Valdemar José da Silva (Regional 
Sorocaba); Cláudio Pereira de Lima (Regional 
Presidente Prudente); e Selma Rossana Silva 
(Regional Guarulhos).

Prestigiando os trabalhos e a iniciativa das Re-
gionais do SINTESP também estiveram presen-
tes Sebastião Ferreira da Silva (Diretoria Admi-
nistrativa); Laércio Fernandes Vicente (Diretoria 
de Relações Sindicais e Institucionais); Elcio Pires 
(Diretoria Financeira); Renê A. Cavalcanti (Dire-
toria de Eventos e Cursos); Tânia Angelina dos 
Santos (Secretária da Mulher). 

O diretor estadual, Cosmo Palasio, atuou como 
facilitador na reunião e conduziu os trabalhos 
preparando a pauta conforme demandas das 

regionais.Entre tantos assuntos discutidos em 
prol da categoria nos respectivos municípios 
que atuam as regionais podemos destacar:

1 – Necessidade de planejamento, regras 
definidas, para que a atuação do SINTESP, 
sede ou regionais, sejam um corpo só, na 
busca de resultados;

2 – Necessidade de conhecimento da 
relação de TST de cada região;

3 - Mapeamento geográfico por regio-
nal, das cidades que fazem parte da sua 
jurisdição;

4 – Convênios com Plano médico, farmá-
cia, extensivo a todo Estado de São Paulo;

5 – Necessidade de local com dia e horá-
rio definido para atender os TSTs.  

vice-presidentes regionais reúnem-se e discutem 
                             estratégias de ações em prol da categoria

Para a Regional Guarulhos do SINTESP, o propósito 
maior do evento é a integração dos profissionais. 

Técnicos em Segurança do Tra-
balho do Estado de São Paulo; 
Selma Rossana, vice-presi-
dente do SINTESP - Regional 
Guarulhos; Nelson Agostinho, 
do Sindicato dos Químicos de 
Guarulhos e Região; Elenil-
do Queiroz, do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Guarulhos e 
Região; e o Professor Almeida, 
diretor das Faculdades Integradas Torricelli. 

Selma e seus diretores, Marcelo Augusto e Tia-
go Alameu, falaram sobre a satisfação com o 
resultado do evento, por meio do qual o propó-
sito maior é a integração dos profissionais. Sel-
ma ainda mencionou que precisamos realizar e 

O evento contou com a participação de 130 
pessoas profissionais e interessados na área

A mesa de abertura do evento contou com as participações 
de Selma, vice-presidente do SINTESP - Regional Guarulhos 

e o presidente da entidade, Marco Antonio Ribeiro 
(segunda e terceiro da esquerda para a direita)

participar dos eventos que tenham a ver com 
nossa profissão a fim de fortalecer nossa cate-
goria e melhorar nossos conhecimentos. Foram 
arrecadados 320 kg de alimentos e também 
agasalhos que foram doados pelos participan-
tes ao Recanto do Idoso, entidade filantrópica 
de Guarulhos, que abriga 98 idosos carentes. 

Cosmo Palasio, primeiro da direita para a esquerda, conduziu 
a reunião com os representantes das regionais do SINTESP
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SinteSP participou do seminário sobre ergonomia 
        em São José dos campos

F oi realizado no dia 18 de junho de 2011, das 
08:30 às 12:00 horas, no Auditório do SE-

NAC,  à Rua Sagiro Nakamura – 400, em São José 
dos Campos, SP, o Seminário “Ergonomia como 
Gestão Estratégica para Qualidade de Vida no Tra-
balho”. O SINTESP, nas pessoas de seu presidente, 
Marcos Antonio Ribeiro, e o vice-presidente regio-
nal Jacy Pitta, fizeram parte da abertura do evento 
compondo a seção solene e a mesa.

O Seminário foi realizado em parceria com 
a empresa Digitador Soluções Ergonômicas. 
A programação do evento, que contou a pre-
sença de, aproximadamente, 90 pessoas, em 
sua maioria profissionais da área de fisiotera-
pia, abordou em sua primeira palestra o tema 
“Ergonomia como Gestão Estratégica para 
qualidade de Vida no Trabalho”, proferida por 
Denise Chiaradia, especialista em Ergonomia e 
Ergonomista certificada pela Abergo – Associa-
ção Brasileira de Ergonomia. A segunda palestra 
abordou a questão dos “Produtos ergonômicos 
– aplicações na indústria setor operacional e se-
tor administrativo”.

O investimento para participar do evento foi 
por meio da doação de de dois quilos de ali-
mentos não perecível (a ser doado à entidade 
de caridade: Há uma esperança em Jesus).

O presidente do SINTESP destaca a importância 
de priorizar as regionais com informações que 
são essenciais para o dia a dia da categoria. 
“Temos como objetivo que essas ações sejam 
realizadas com uma frequencia bem maior, le-
vando, principalmente, ações para as cidades 
próximas a sede, visando qualificar melhor os 
profissionais”, declarou.   

Pitta, na foto à direita, 
fortaleceu a ação 
da Regional Vale do 
Paraíba em prol dos 
objetivos do evento

Abaixo, Pitta, 
Marquinhos e mais 
de 90 profissionais 
interessados na área, 
prestigiram a palestra 
da especialista Denise 
Chiaradia sobre 
Ergonomia
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8º Sábado de capacitação abordou o tema 
   “Suporte básico de vida, primeiros socorros”

O SINTESP realizou, em sua sede, no cen-
tro de São Paulo, SP, na manhã de 18 

junho de 2011, o 8º Sábado de Capacitação 
Permanente com o objetivo de proporcionar 
um dia diferenciado, trazendo tema atuali-
zado para ser compartilhado com os Técnico 
de Segurança do Trabalho, alunos e demais 
prevencionistas, sendo abordando o tema: 
“Suporte Básico de Vida, Primeiros Socorros”, 
com o palestrante Luís de Brito Porfírio, Pron-
to Socorrista do SAMU, Técnico de Segurança 
do Trabalho e diretor Estadual do SINTESP. 

“O SINTESP desde o ano passado frente ao de-
safio de promover ações que busquem contri-
buir, cada vez mais, para o desenvolvimento das 
competências dos profissionais da área de SST, 
instrumentalizando-os para melhor desempe-
nho de suas funções relacionadas à prevenção, 
promoção e preservação da saúde dos traba-
lhadores vem realizando diversos eventos. Com 
este propósito, estamos inovando e trazendo 
aos Sábados de Capacitação Permanente no 
SINTESP temas da atualidade, visando apresen-
tar uma nova abordagem que mostre a relação 
entre o sistema de gestão nos diversos segmen-
tos empresariais e ambientes de trabalho, como 
programas de prevenção e controle dos riscos 
ambientais, associando-os com uma nova me-
todologia que busque a aplicação do conteúdo 
técnico no dia a dia dos participantes”, declara 
o diretor Paulino Gama.
 
Neste último sábado não poderia ser dife-
rente, segundo Porfírio, a própria NR 04 traz 
ao prevencionista responsabilidade para com 

os Primeiros Socorros, quando afirma que as 
atividades dos profissionais integrantes dos 
SESMT - Serviços Especializados em Enge-
nharia de Segurança e em Medicina do Traba-
lho, são essencialmente prevencionistas, não 
sendo vedado o atendimento de emergência, 
quando se tornar necessário.
 
“O evento tem chamando atenção pela gran-
de participação que ocorrem entre os estu-
dantes Técnicos de Segurança do Trabalho, 
que se ressentem pela escassez de propostas 
como esta que vem ocorrendo aqui nos Sába-
dos de Capacitação e Atualização Profissional 
no SINTESP, com palestras de renomadas per-
sonalidades da área de Segurança e Saúde 
no Trabalho, em especial muitos participantes 
vem se deslocando de outras localidades e 

municípios só para estar participando e apri-
morando seus conhecimentos técnicos aqui 
conosco na sede do SINTESP”, salienta a di-
retora Mirdes de Oliveira.

Segundo o diretor Rogério de Jesus, o índice 
de retorno por sábado, parece revelar que os 
jovens profissionais se sentem interessados 
não só pelo conteúdo abordado como tam-
bém pela própria metodologia aqui aplica-
da, seja pela possibilidade de discussão de 
questões específicas do seu dia a dia, com 
os demais profissionais e docentes, seja para 
avaliar o seu próprio desempenho e evolução 
na aplicação dos conteúdos, como também 
pela possibilidade de refletir sobre possíveis 
medidas de intervenção com vistas à melho-
ria das condições de trabalho.  

 O TST e diretor do SINTESP, Porfírio, mosrou as ações relevantes 
para a questão dos primeiros socorros e interagiu proativamente 
com o público que prestigiou o 8º Sábado de Capacitação
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B uscando inovar e oti-
mizar a oferta de cur-

sos aos prevencionistas 
em Saúde e Segurança do 
Trabalho e especialmente 
o Técnico de Segurança 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 realização. 
Os interessados enviarão e-mail para 
treinamento@sintesp.org.br, informan-
do o curso de interesse e sua preferên-
cia de data e horários: se na semana, 
manhã, tarde ou noite ou sábados pe-
ríodo integral.

Para os profissionais que estão fora da 
capital, devem informar os município 
de interesse e de fácil acesso para reali-
zação dos cursos.

Assim que tiver o quorum mínimo para a 
realização do(s) curso(s), o SINTESP en-
trará em contato com cada interessado, 
para confirmação de inscrição e prefe-
rência 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

cursos do SinteSP 2011 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 
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SinteSP realiza evento para discutir 
     trabalhos em altura e a nova nr 36

o dia 16 de junho de 
2011, o engenheiro 
Civil e de Segurança 
do Trabalho, Gianfran-
co Pampalon, que é 
auditor fiscal do traba-

lho há 26 anos e membro do GT de criação 
da nova NR.36 sobre Trabalhos em Altura, mi-
nistrou palestra na sede do SINTESP, na qual 
procurou mostrar que os acidentes ocorrem 
por várias causas e se as conhecermos temos 
como intervir e, consequentemente, realizar a 
prevenção. “Apresentei a NR.36, que já está 
em consulta pública, e expliquei os pontos que 
podem gerar dúvidas. Além disso, pedi que to-
dos possam fazer uma crítica e enviar suges-
tões sobre a mesma”, relata. O evento contou 
com a presença de mais de 90 profissionais e 
estudantes Técnicos de Segurança do Trabalho. 

Em relação ao universo dos Técnicos de Se-
gurança do Trabalho, Pampalon observa que, 
a princípio, todos que detém conhecimento 
sobre o tema podem e devem contribuir com 
sugestões para aprimorar a norma e torná-la 
exequível. “Nas empresas o cumprimento des-

NEs
pe

ci
al

Atualmente o trabalho  
em altura é responsável 
por, aproximadamente, 

40% das 2,5 mil 
fatalidades que ocorrem 
em média todos os anos

ta norma, juntamente com as outras ferramen-
tas de gestão de SST, terão cardial importância 
no nosso objetivo que é a dos Técnicos de Se-
gurança do Trabalho, ou seja, a eliminação ou 
redução dos acidentes de trabalho” declara.
Para Pampalon, a preparação necessária para 

o Técnico de Segurança do Trabalho aplicá-la 
com eficiência nos ambientes de trabalho inclui 
vários aspectos importantes, pois a norma exige 
que o treinamento para quem realiza trabalhos 
em altura deve ser ministrado por instrutores 
com comprovada proficiência no assunto, sob 
a responsabilidade de profissional qualificado 
em segurança no trabalho (entre eles Técnico 
de Segurança do Trabalho). “Portanto, os TST 
devem se preparar para poder ministrar os cur-
sos e, ainda, supervisionar e se responsabilizar 
por estes treinamentos”, explica.

Segundo ele, vários cursos e palestras serão 
realizados visando sua divulgação em nível 
nacional. Uma grande novidade em relação às 
outras normas é que esta deverá ter um ma-
nual comentando e explicando a mesma, que 
deverá sair simultaneamente com a norma.

Quanto a expectativa com relação a implemen-
tação da NR.36 no Brasil, Pampalon informa 
que pelo fato desta norma tratar de uma das 
principais causas de acidentes do trabalho em 
vários ramos de atividade sua elaboração tem 
gerado um grande interesse por parte dos pre-
vencionistas. “O simples fato de se estar dis-
cutindo sua criação e implantação gera esta 
expectativa que é positiva, cria esta reflexão 
sobre a mesma, e esta discussão e participa-
ção, principalmente dos Técnicos de Seguran-
ça do Trabalho, é de fundamental importância 
para sua implantação”, finaliza.

 Atualmente o trabalho em altura é responsável 
por, aproximadamente, 40% das 2,5 mil fatali-
dades que ocorrem em média todos os anos. A 
necessidade de adequação da legislação vigen-
te surge tendo em vista que o assunto é tratado 
apenas em normas específicas, como a NR 18. 
No entanto, o cenário da Segurança e Saúde 
do Trabalho no Brasil ganhou um reforço com a 
NR.36, que deverá ser publicada no Diário Ofi-
cial no começo de 2012 e apregoa requisitos 
mínimos para as medidas de proteção para o 
trabalho em altura, os quais envolvem o pla-
nejamento, a organização e a sua execução, de 
forma a garantir a segurança e a saúde dos tra-
balhadores envolvidos direta ou indiretamente 
com esta atividade. A NR.36 exige, por exemplo, 
que exames médicos voltado às patologias que 
poderão originar mal súbito e queda de altura 
sejam realizados e que no ASO - Atestado de 
Saúde Ocupacional, seja indicado que o traba-
lhador está apto a executar trabalho em altura. 
A norma contempla, ainda, que o trabalhador 
deve estar em perfeitas condições físicas e psi-
cológicas, tendo o direito de recusa de realizar a 
atividade caso sinta qualquer situação anormal 
de grave e iminente risco para si e terceiros.

Além disso, esta norma se complementará com 
as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos 
Órgãos competentes e na ausência e omissão 
dessas com as normas internacionais aplicá-
veis. A nova NR 36 está relacionada também a 
outras normas como as NRs. 01, 06 e 07.

Segundo Pampalon, a queda é uma das maio-
res causas de acidentes graves e fatais no Brasil 
e no mundo. No Brasil alguns dados demons-
tram que 49% dos acidentes fatais na constru-
ção civil se devem a quedas. Mas, conforme ele, 
o acidente motivado por quedas é democrático 
e atinge vários ramos de atividade.
 

Atividades nas quais os riscos em
altura são mais iminentes:
• Construção civil, manutenção e pintura de 

fachadas; 
• Montagem e manutenção de estruturas 

diversas;
• Construção e manutenção de navios e embar-

cações;
• Transmissão e distribuição de energia elétrica 

(construção e manutenção);

Pampalon: “Nas empresas 
o cumprimento desta 
norma, juntamente com 
as outras ferramentas 
de gestão de SST, terão 
cardial importância no 
nosso objetivo que é a dos 
Técnicos de Segurança 
do Trabalho, ou seja, a 
eliminação ou redução dos 
acidentes de trabalho”



S I N T E S P 9

Jornal do SinteSp - nº 234 - Ano 2011

• Manutenção, carregamento e descarga de veí-
culos estacionados (trens, ônibus e caminhões);

• Trabalhos em coberturas e telhados;
• Instalação e manutenção de pára-raios, antenas 

e TV a cabo;
• Trabalhos com andaimes e escadas;
• Operações de gruas e guindastes;
• Depósitos de materiais e silos
• Montagem e manutenção de torres de energia 

eólica.
• Serviços diversos em locais com aberturas nos 

pisos e paredes sem proteção, etc.
• Serviços em plataformas de petróleo e indús-

trias diversas;
• Serviços em poços, poços de visita, etc.;
• Trabalhos em Pontes rolantes;
• Serviços realizados em bordas de plataformas;
• Trabalhos em torres e postes de telefonia, TV a 

cabo e energia elétrica;
• Poda de árvores e colheita de frutas em árvores;
• Instalação e manutenção de painéis publicitá-

rios e sinalizações, etc.
 
“Se cumprida, assim espero, a NR 36 reduzi-
rá sensivelmente o número de acidentes com 
quedas e, consequentemente, com as lesões 
graves e acidentes fatais. Todos os setores que 

dependiam da NR 18, como balizamento para 
a implantação das medidas de controle para 
evitar os acidentes por quedas de altura terão 
uma norma mais abrangente e que atenda a 
diversidade de atividades com trabalhos em al-
tura nos diversos ramos de atividade”, explica 
Pampalon.

Entre as mudanças que a NR.36 traz para o 
setor prevencionista, Pampalon explica que 
ela dá as diretrizes básicas para a gestão de 
segurança dos trabalhos em altura mostrando 
a necessidade de uma avaliação prévia das ati-
vidades, a obrigação de existir procedimentos 
escritos, treinamentos e autorização de todos 
os envolvidos, além de propor uma hierarquia 
na implantação das soluções para os tipos de 
atividade e seleção das medidas de proteção 
coletiva e dos EPIs. “Esta norma abordará tam-
bém, através de anexos, itens como ‘acesso por 
corda’ ou ‘alpinismo industrial’, ‘utilização de 
escadas portáteis’, ‘linhas de vida’, entre ou-
tros”, declara.   

Para acessar o texto da NR 36 em consulta pública:
http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A3073FEF
101307A81F24853A5/p_20110609_232.pdf 

O cenário da Saúde 
e Segurança do 

Trabalho no Brasil 
ganhou um reforço 

com a NR.36, 
que deverá ser 

publicada no Diário 
Oficial no começo 

de 2012 e apregoa 
requisitos mínimos 

para as medidas 
de proteção para o 
trabalho em altura

No Brasil, alguns dados demonstram que 49% 
dos acidentes fatais na construção civil se devem 

a quedas. Mas, o acidente motivado por quedas é 
democrático e atinge vários ramos de atividade
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rmai comemora marca de cinco mil certificações 
      em conformidade com a norma iSo 14001

Sintracon-SP comemorou seus 75 anos

A revista Meio Ambiente In-
dustrial e a Ambientepress 

Comunicação Ambiental promove-
ram, no dia dois de junho de 2011, 
a “Homenagem às Empresas Cer-
tificadas em Conformidade com a 
Norma ISO 14001”, no salão nobre 
do CRQ IV Região – Conselho Re-
gional de Química, em São Paulo, 
SP. A solenidade de abertura e o 

coquetel contaram com a presença de cerca 
de 200 convidados, entre autoridades, es-
pecialistas, representantes de empresas ho-
menageadas, de organismos certificadores, 
imprensa e outros.

Além de trazer à tona a importância da norma 
como a principal diretriz do processo socio-
ambiental no Brasil, o evento comemorou a 
marca histórica de cinco mil certificações ob-
tidas por empresas de todo o país, fato que o 
relaciona como um dos mercados mais com-
petitivos do mundo. 

Na mesma ocasião, a RMAI comemorou 16 
anos no mercado editorial nacional. Desta 
forma, é válido lembrar que em 1999, quan-

do as 100 primeiras empresas 
brasileiras obtiveram a certi-
ficação ambiental, o veículo 
deu início à publicação anual 
da edição especial, que come-
mora marcas expressivas ad-
vindas de indústrias das cinco 
regiões do país.

O evento, que contou com o 
apoio institucional da ABNT, 
Fiesp e do Instituto Brasil 
PNUMA – Programa das 
Nações Unidas para o Meio 
Ambiente, destacou os SGAs 
– Sistemas de Gestão Ambiental das empresas 
homenageadas como exemplos ímpares de 
uma postura socioambiental comprometida. 

Julio Tocalino Neto, diretor executivo da 
RMAI e da Fimai – Feira Internacional de 
Meio Ambiente Industrial e Sustentabilidade, 
ressaltou que pelo que a revista tem acom-
panhado em suas edições, o processo socio-
ambiental acelerou depois que a ISO 14001 
surgiu e tem certeza de que ela ainda será, 
por um bom tempo, a sua principal diretriz. 

“A marca de cinco mil certificações coloca o 
Brasil em destaque em relação à América La-
tina”, enfatizou.

O diretor do SINTESP, Valdizar Albuquerque 
prestigiou o iniciativa da RMAI e destacou a 
importância do evento para valorizar as ações 
socioambientais das empresas. “Atualmente, 
meio ambiente e segurança e saúde do traba-
lhador caminham juntos e os Técnicos de Se-
gurança do Trabalho estão muito atentos para 
essa questão”, informou.  

m
ei

o 
am

bi
en

te

O Sintracon-SP - Sindicato dos Trabalha-
dores da Construção Civil de São Paulo, 

comemorou na manhã do último dia 16 de 
junho, no auditório de sua sede localizada na 
Rua Conde de Sarzedas, 286, região central da 
Capital paulista, seus 75 anos de criação. 

Estiveram presentes grandes nomes públicos de 
São Paulo e do Brasil. O evento contou com a 
participação de dezenas de lideranças sindicais, 
deputados, vereadores e representantes do em-
presariado e de ativistas líderes de comunidade.
 
Perante a um auditório absolutamente lotado, 
o presidente do Sindicato, Antonio de Sousa 
Ramalho, demonstrou toda a sua satisfação e 
emoção antes de apresentar o primeiro orador, 
o governador Geraldo Alckmin.

“Há exatos 75 anos, o Sintracon-SP nascia 
com o objetivo e o dever de cuidar dos interes-

ses de uma categoria que hoje, só na capital, 
soma quase 400 mil profissionais. Posso dizer, 
sem receio, que esses trabalhadores fizeram 
de São Paulo uma das maiores metrópoles de 
todo o mundo. E fizeram com a força de seu 
trabalho.Confesso que estou emocionado, tan-
to por fazer parte desta categoria quanto por 
ter a imensa felicidade de ser o presidente de 
um Sindicato que hoje é considerado um dos 
maiores do nosso país e da América Latina”, 
discursou Ramalho.

Para Marcos Ribeiro, presidente do SINTESP, a 
comemoração foi mais que justa, pois este sin-
dicato que comemorou seus 75 de lutas é, sem 
duvida alguma, referência de como se pratica 
sindicalismo no Brasil. “Temos o Sintracon-SP, 
com o seu presidente Ramalho e toda a sua 
diretoria, como um dos parceiros mais leais ao 
nosso lado, lutando todos os dias nos cantei-
ros de obras em prol de melhores condições 

de segurança e saúde dos trabalhadores da 
construção civil em São Paulo. Portanto, nós da 
diretoria do SINTESP, desejamos que esta data 
se repita por muitos e muitos anos, sempre le-
vando a bandeira da união. Parabéns Sintracon-
-SP!!,Parabéns Ramalho da Construção!!”, 
salientou Marcos.

Também esteve presente ao evento o diretor do 
SINTESP, Laércio Fernandes.  

Mais de 200 pessoas, entre empresários, autoridades e 
representantes das empresas homenageadas, participaram 
do evento promovido pela RMAI este ano

O diretor Laércio Fernandes e o 
presidente do SINTESP,  Marcos A. Ribeiro, 
parabenizaram Ramalho (ao meio) pelo 
aniversário da entidade
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fundacentro comemorou 10 anos no  
     Brasil da convenção 174 da oit 

N o dia 28 de junho de 2011, a Funda-
centro realizou, em São Paulo, SP, um 

seminário de comemoração dos 10 anos de 
reconhecimento no Brasil da Convenção 174 
da OIT – Organização Internacional do Traba-
lho. O evento recebeu um público de cerca de 
80 pessoas que assistiram e discutiram temas 
sobre a prevenção de acidentes químicos.

Estabelecida pela Organização Internacio-
nal do Trabalho em 1993, a Convenção 174 
funciona como mecanismo de prevenção 
aos grandes acidentes químicos, através de 
propostas e ações integradas entre governo, 
indústria e trabalhadores. 

Devido à demanda e a mobilização dos se-
tores químicos e industriais, com instalações 
sujeitas a riscos de acidentes fatais, a Con-
venção ratificada pelo Governo Brasileiro em 
2001, tornou-se um importante instrumento 
de prevenção à saúde e segurança dos traba-
lhadores deste segmento. 

A mesa de abertura foi composta por repre-
sentantes da Central Força Sindical, da CUT, 
Diretoria Técnica da Fundacentro, DSST/MTE, 
CNI e Abiquim. Complementou as palestras de 
abertura um representante da UGT, de Curiti-
ba, também funcionário da Fundacentro. 

Durante o evento foi apresentada uma re-
trospectiva desses 10 anos da Convenção no 
Brasil, tendo sido homenageados os partici-
pantes do grupo com a apresentação de um 
slide show preparado pela Fundacentro. No 
painel de homenagens foram lembradas per-
sonalidades já falecidas, mas que muito con-
tribuíram para o processo de construção da 
política de prevenção de acidentes químicos 
baseada anos preceitos da Convenção.

Foram, também, apresentadas palestras 
sobre as ações dos diversos segmentos en-
volvidos com a questão, assim como boas 
práticas para a prevenção de acidentes. 
Durante as apresentações, o Sindipetro 
de Duque de Caxias-RJ, prestou uma ho-
menagem a um sobrevivente do acidente 
de 1972, quando a explosão de esferas de 
GLP vitimou cerca de 40 pessoas naquela 
cidade do Rio de Janeiro. 

Ao final do even-
to, após apresen-
tação da Cetesb, 
foi feito um deba-
te entre represen-
tante da institui-
ção e profissionais 
da Fundacentro, 
Abiquim, Abiclor, 
entre outros pre-
sentes sobre o tema “aprendendo com os 
acidentes químicos”. 

Estiveram representando o SINTESP no even-
to, os diretores Armando Henrique e Rogério 
de Jesus, que ressaltaram a importância de se 
comemorar uma iniciativa que é relevante para 
o setor prevencionista. Armando, por exemplo, 
destacou que o Brasil foi um dos poucos países 
que aderiu a essa convenção, que tem como 
foco o setor químico e petroquímico com base 
nas grandes tragédias com impactos desde a 
mortalidade de pessoas até econômicos.

Armando atenta para o fato que não hou-
ve ainda uma atenção que é merecida por 
parte do governo em termos de aplicação e 
promoção dessa convenção. “De certa forma, 
poucos profissionais do grupo tripartite con-
tinuam engajados e fazendo esforços para 
otimizar a sua implantação”, disse.

Segundo ele, mediante um clima de baixa 
motivação dos servidores do Ministério do 
Trabalho, pela falta de apoio, há um desmon-
te do sistema que compromete os trabalhos 
técnicos relativos as ações de difusão da con-
venção. “Essa situação reflete no trabalho dos 
Técnicos de Segurança do Trabalho, pois é im-
portante que os grandes acidentes sejam tra-

tados também de forma diferenciada, porque 
por trás dessa realidade sempre tem um pro-
fissional TST envolvido e que muitas vezes só 
aparece quando é a própria vítima ou é rotu-
lado como culpado por falta de valorização do 
seu papel de modo geral”, declarou Armando.

Rogério, por sua vez, considerou o evento 
uma iniciativa ímpar, uma vez que comemo-
rar os 10 anos da convenção representou a 
oportunidade de se fazer uma reflexão para 
ver o quanto os propósitos da convenção 
avançaram e quanto ainda precisam melho-
rar. “O evento serviu para concretizar de fato 
o que foi proposto na convenção, que visa 
fazer ações preventivas para acidentes de 
grande amplitude e, ao mesmo tempo que se 
comemora algo tão importante deve-se fazer 
a prestação de contas”, avalia. “Além disso, 
vale a pena refletir sobre como, nós, dos sindi-
catos, nos apropriamos dessa convenção para 
a sua melhoria”, completa.

Outro ponto que Rogério julga importante é 
que os objetivos da convenção não devem 
ficar restritos só aos sindicatos. O ideal é que 
seja ampliado para alcançar o cidadão em ge-
ral. “Precisamos envolver todos os atores, pois 
se o acidente acontece não é só problema 
do mundo do trabalho, uma vez que envol-
ve meio ambiente, sociedade civil, economia, 
saúde, entre outros, então, falta um maior en-
volvimento de outros atores para ultrapassar 
os muros do mundo do trabalho”, avaliou.

Armando e Rogério informaram também que, 
na ocasião, foi lembrado o diretor do SINTESP, 
Joaquim da Costa Amaro, que foi um dos pio-
neiros na Comissão Tripartite da convenção, 
representando a Força Sindical, que hoje é 
representada pelo nosso companheiro João 
Scabolli.  

O evento contou com representantes do governo, empresários 
e trabalhadores. Os Técnicos de Segurança do Trabalho 
também marcaram presença

O evento serviu para 
concretizar de fato o 
que foi proposto na 

convenção, que visa fazer 
ações preventivas para 

acidentes de  
grande amplitude
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a SinteSP é copromotor do maior evento de formação 
       profissional em SSt e emergência do Brasil

N os dias 10 A 12 de agos-
to de 2011, no Expo 

Center Norte – Pavilhão Verde, 
São Paulo, SP, a maior cidade 
da América Latina, volta a ser 
o palco da Expo Proteção e 

Expo Emergência, o maior evento de saúde e 
segurança do trabalho, resgate e emergência 
no Brasil em 2011. A Expo Proteção promete 
repetir o sucesso, apresentando as potencia-
lidades econômicas do setor e abrindo es-
paços para o conhecimento e a atualização 
profissional tanto pela qualidade do conteú-
do quanto pela abordagem dos seminários, 
workshops, palestras técnicas e cursos. O 
sucesso de público das feiras anteriores ser-
ve como pano de fundo para promover mais 
uma vez a aproximação entre fornecedores, 
profissionais e usuários, qualificando os par-
ticipantes. 
 
O perfil dos expositores que sempre trouxe no-
vidades quanto a Equipamentos de Proteção 
Individual, Equipamentos de Proteção Coletiva, 
Prestadores de serviços em SST, Roupas profis-
sionais, Uniformes, Instrumentos técnicos, Pro-
dutos ergonômicos, Produtos contra incêndio, 
Equipamentos de combate a incêndio, Proteção 
passiva contra incêndio, Sistemas de detecção 
de alarme de incêndio, Softwares e suporte téc-
nico, Produtos de comunicação e Produtos de 
sinalização neste ano prometem surpreender.

“Entre as novidades deste ano na Expoprote-
ção a que promete é a CIPASSAT – Ciclo de Pa-
lestras Multiprofissional de Segurança e Saúde 
no Trabalho”, afirma Renê Cavalcanti, diretor 
do SINTESP, responsável pela área de treina-
mentos, cursos e seminários.

O SINTESP como co-realizador desta feira, 
buscará capacitar ainda mais os Técnicos de 
Segurança do Trabalho, disponibilizando gra-
tuitamente no auditório de seu stand, cursos 
introdutórios em cada dia da feira, sempre pela 
manhã e com duração 4 horas. E também, no 
período da tarde, serão oferecidas três pales-
tras técnicas, com 1 hora de duração cada. No 
auditório, para um grande público, ocorrerão 
eventos de maiores dimensões.

“Outro importante evento é o ENETEC - Encontro Estadual dos Técnicos de Segurança do Traba-
lho, evento no qual se pode encontrar antigos colegas, fazer network e discutir o futuro profissio-
nal. Sendo assim, nenhum profissional pode ficar de fora deste importante fato”, observa René.
 
Público-alvo: Técnico de Segurança do Trabalho.

OBS.: Programação sujeita a alteração até 30 dias antes do evento.

Vagas limitadas
Inscrições prévias no email: eventos@sintesp.org.br ou www.sintesp.org.br sujeitas a confirmação
Informações no fone: 3362.1104  

P r o g r a m a ç ã o

Auditório
Dias / 
Horas

10 – 4ª feira 11 – 5ª feira 12 – 6ª feira

Auditório 
4

300 
lugares

9 às 13 
horas

Curso Introdutório para 
a Elaboração do PPRA 

Curso 
Introdutório para 

Gerenciamento do 
FAP

ENEC (Encontro 
Estadual de Cipeiros 
da Construção Civil) 

SINTRACONSP 

14 às 17 
horas

ENETEC 
(Encontro Estadual dos 
Técnicos de Segurança 

do Trabalho)  
PAC, Copa do Mundo e 

Olimpíadas

Conceitos técnicos 
e práticos do FAP/

NTEP

Debate sobre 
Trabalho em Altura

Sala do

 Stand do 

SINTESP

20 lugares

14 às 15 
horas

Palestra:  
Normas de Gestão 
Aplicáveis a SST

Palestra:  
Gestão de CIPA

Palestra:  
Segurança no 

Serviço Portuário e 
Marítimo

16 às 17 
horas

Palestra: 
 

Análises de Acidentes

Palestra:  
Papel do TST

Palestra:  
Saúde Mental no 

Trabalho 

18 às 19 
horas

Proteção das Mãos 
Palestra:  

Segurança na 
Agroindústria 

Palestra: 
Elaboração do 
PCMAT como 

ferramenta do TST 
para a Prevenção 
de Acidentes na 
Construção Civil 
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águia de fogo inaugura centro de treinamento em 
                                                                 São lourenço da Serra, SP

A Águia de Fogo, empresa especializada 
nas áreas de Prevenção e Combate a 

Incêndio, Treinamentos de Brigada de Incên-
dio, Plano de Abandono de Área, Primeiros 
Socorros, Produtos Perigosos, Emergências 
Químicas e Trabalhos em Espaços Confinados, 
inaugurou no mês de abril, o seu novo Centro 
de Treinamento, localizado no município de 
São Lourenço da Serra, interior de São Pau-
lo. O objetivo da iniciativa, além de contribuir 
mais uma vez com o segmento prevencionis-
ta, é consolidar a marca da Águia de Fogo em 
mais uma região do Estado de São Paulo.

“Com a inauguração desta unidade passamos 
a atuar em duas regiões estratégicas visando 
melhor atender nossos clientes, oferecendo 
um novo centro de treinamento com área 

total de 29.000 m2, com uma na-
tureza exuberante. Na construção 
desta unidade, procuramos somar 
a beleza natural e conforto do local, 
com toda estrutura técnica existen-
te em nossa outra unidade de Mogi 
das Cruzes”, explicou Flávio Rocha, 
diretor da empresa.

Segundo ele, a Águia de Fogo aproveitou a 
oportunidade da inauguração e desenvolveu 
um evento técnico juntamente com AAPSA – 
especificamente com o grupo de profissionais 
da área de Segurança do Trabalho e Meio Am-
biente, para o qual foram convidados profis-
sionais de empresas de diversas regiões. “Con-
tamos, ainda, com as presenças do Prefeito de 
São Lourenço da Serra que nos honrou com 
sua presença dando boas-vindas às empresas, 
e enaltecendo a importância de nossa ativida-
de para a população”, contou.  

Flávio informa também que, além de oferece-
rem os cursos de emergências conhecidos no 
mercado, como Brigada de Incêndio, Primei-
ros Socorros, Emergências Químicas, Espaços 
Confinados, a empresa inovou com a criação 
de um novo módulo de treinamento: a Brigada 

Outdoor, oferecendo um trabalho diferenciado, 
buscando trabalhar o lado comportamental 
dos brigadistas, tais como, liderança, trabalho 
em equipe, estratégia, iniciativa, confiança e 
equilíbrio. “Este trabalho consiste em várias 
atividades de superação em contato direto 
com a natureza, sendo concluído na pista de 
prova onde aplicamos todos os conhecimentos 
adquiridos, somados aos exercícios práticos de 
prevenção e combate a incêndio”, explica.

Sobre de que forma iniciativas como essa, em-
preendida pela Águia de Fogo, podem colaborar 
para fortalecer a Segurança e Saúde do Traba-
lhador no Brasil, Flávio destaca que “ao buscar 
sempre inovar e melhorar nossas estruturas, 
trazer novas técnicas para continuar oferecendo 
treinamentos com maior qualidade, preparando 
as pessoas para situações de emergências, evi-
tando prejuízos pessoais e materiais e também 
preservando o meio ambiente, acreditamos que 
as ações de segurança devem ser concebidas 
e implementadas como parte integrante do 
próprio negócio da empresa. Com esta visão 
desenvolvemos mais um Centro Treinamento, 
onde temos a certeza que continuaremos dan-
do a nossa contribuição para o desenvolvimen-
to do nosso segmento”, conclui.  

Entrada 
principal do 
novo centro de 
treinamento 
da Águia de 
Fogo, em São 
Lourenço da 
Serra, SP

inSS busca reaver pensões por acidente

O INSS - Instituto Nacional do Seguro 
Social, vai cobrar dos motoristas que 

provocaram acidentes de trânsito os bene-
fícios previdenciários pagos às vítimas que 
tiverem de se afastar do trabalho. Segun-
do o procurador-geral do INSS, Alessandro 
Stefanutto, o órgão já está investigando 
alguns casos e, se for comprovado o dolo, 
entrará com ações regressivas na Justiça 
para pedir ressarcimento dos valores pa-
gos. Por exemplo: se um motorista bebeu 
e atropelou uma pessoa e a vítima ficou 
afastada do trabalho por mais de 15 dias, 
o INSS poderá processar quem provocou o 
acidente e cobrar o valor gasto pela Previ-
dência Social. “Quando ocorrer um ato do-
loso, se for possível, vamos tentar receber o 
recurso de volta. A sociedade não tem de 
arcar com isso”, afirmou Stefanutto. 

Essa não é a primeira vez que o instituto entra 

com ação regressiva para exigir ressarcimento 
aos cofres públicos. Numa primeira ofensiva, 
foram movidas ações contra empresas com 
elevados índices de acidente de trabalho. No 
total, foram ajuizadas 1,3 mil ações, e o INSS 
conseguiu procedência em 95% dos casos. 
Ainda nesta semana, o INSS vai direcionar as 
ações para os cartórios que não informam à 
Previdência os óbitos neles registrados. Cinco 
ações serão impetradas nos tribunais regionais 
de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Brasília e 
Porto Alegre para aplicação de multa e cobran-
ça dos valores pagos indevidamente. 

Com cruzamento de dados de sistemas como 
o do Ministério da Saúde, o INSS descobriu 
que muitos cartórios não estão repassando as 
informações sobre óbitos ao governo, como 
está previsto na legislação brasileira. Segun-
do Stefanutto, num primeiro momento o INSS 
procura a família do beneficiário para pedir 

a devolução do dinheiro. Como nem sempre 
consegue o ressarcimento, o INSS decidiu en-
trar com ações regressivas também contra os 
cartórios. “Não estamos promovendo caça às 
bruxas, mas se não entregar as informações, 
queremos multar e cobrar o valor indevida-
mente”, disse. 

O procurador afirmou que ainda não tem uma 
estimativa de quanto poderá ser devolvido aos 
cofres públicos por conta das ações regressivas 
contra os cartórios. Os cartórios devem infor-
mar o INSS por um sistema eletrônico forne-
cido pela Dataprev. Para os cartórios que não 
são informatizados, existe um computador dis-
ponível nas agências do INSS para o repasse 
das informações. Segundo a Lei 8.212/91, os 
cartórios têm até o dia 10 de cada mês para 
informar os falecimentos ocorridos no mês an-
terior.
Fonte: O Estado de S.Paulo, 28 de junho de 2011 
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or   “Cada vez que eu leio 

alguma portaria do MTE fico 
perplexo com o nosso sindi-

cato, isto é, deixar um espaço 
importante para que o CRE/

CRAU avance tanto. Acredito 
que o Tripartite é formado 

somente de técnicos engenhei-
ros, por isso, eles conseguem 

o que querem. Agora, com 
essa publicação da Portaria 

237, e é uma realidade, pois já 
foi publicada, o nosso cam-

po ficou pequeno demais. O 
nosso sindicato não tem força 
nenhuma ou é alguma força 

oculta que consegue fazer com 
que o CREA ou CRE e CRAU - Arqui-

tetura e Urbanismo sejam muito mais 
fortes? Estou quase acreditando que o 
nosso sindicato está jogando a toalha 

no chão. O Lula já passou e nosso Con-
selho ficou no blá blá blá. Agora com a 

presidente Dilma, uma autoritária, ou 
melhor, colocada pelo anterior como 

bonequinha fantoche dele, apoiada pe-
los sindicalistas e partidos políticos, não 

conseguiremos nada mesmo. Então, 
sugiro que baixemos a cabeça para eles 

(engenheiros/arquitetos), fechemos o 
nosso sindicato e vamos nos associar a 

entidade deles.
É o que nos restará.”

Luiz A. Zanatta 

Resp.: Você está correto em sua análise 
quanto aos problemas que temos passado 
com o MTE, contudo, uma entidade sindical 
possui, sim, suas limitações e as respostas 
para suas indagações encontra-se nos últi-
mos editoriais do SINTESP, no Primeiro Pas-

so, e, em especial neste último, que vai sair. 
Contudo, não temos forças ocultas não, elas 
são conhecidas. Acredito que se pecamos é 
por não tornar público isso. O que iremos 
fazer a partir deste mês, as forças “ocultas” 
são SIT, CREA, inoperância da Fenatest (falo 
quanto a isso com tranqüilidade, pois estou 
como diretor e pouco temos trabalhado efe-
tivamente).

Ao SINTESP cabe a articulação política, coisa 
que no passado não muito longe tivemos 
forte. Entretanto, perdemos essa força aos 
poucos tendo em vista que a articulação po-
lítica se fortalece em prol de uma categoria 
quando esta é unida e, lamentavelmente, 
não somos.

Não somo por ‘N’ motivos, mas principal-
mente por que o profissional não se coloca 
como trabalhador e, sim, como patrão. Te-
mos vergonha de sair às ruas para realizar 
manifestação; ficamos atrás de um micro 
buscando solução, criticando, dando suges-
tão para os outros fazerem, etc.

Pelo reconhecimento que possuímos, se 
conseguíssemos demonstrar força (união), 
com certeza avançaríamos muito. Bem, 
finalizando, quanto o problema já identifi-
cado estamos nos aproximando do Tribunal 
Superior do Trabalho / Justiça do Trabalho 
para, assim, restabelecer o Tripartismo e aca-
bar com o mercantilismo que a SST tem se 
tornado no Brasil, onde agora até uma APR 
tem de recolher ART.

Parabéns pelas observações. Quem dera os 
demais também tivessem o censo critico 
construtivo em prol da nossa profissão.
Valdizar Albuquerque
Diretor SINTESP

  “Trabalho em uma empresa de 
construção civil e tenho o salário de 

R$ 2.170,78, e contratamos um outro 
Técnico de Segurança do Trabalho 
que não tem experiência na área, 

por este motivo a empresa não 
vai pagar para ele menos do que, 

apenas por ter mais experiência. Não 
adianta o que eu diga que a resposta 

do RH sempre é a mesma,  
que ela segue somente o piso que 

está no Sintracon e que ela paga 
quanto ela quiser, e diz ainda que 

em uma outra obra havia um técnico 
que o seu salário era de R$ 1.000,00 

e quando ele saiu da empresa entrou 
com um processo trabalhista e per-
deu, justamente porque a empresa 

não tem que seguir sindicato algum, 
ela somente utiliza o Sintracon. 

Gostaria de saber até onde isso é 
verdade, se existe alguma empresa 

desobrigada a cumprir o piso  
estabelecido por lei? E onde eu  

posso me basear para buscar mais 
informação.”

Resp.: Na realidade, os sindicatos dos traba-
lhadores negociam com os sindicatos dos 
empregadores. Neste caso, negociamos 
com a FIESP, que agora também representa 
o Sinduscon. Se esta empresa é representada 
por ele, deve ser o que ele negocia em nome 
das empresas. Então, para os TST, a empresa 
deve seguir o que o SINTESP negociou com o 
Sindicato Patronal, indiferente se ela quer ou 
não, ou responder por isto na justiça e per-
der, já que temos acordo coletivo, conforme 
consta em nosso site. Mais detalhes, solicite 
ao nosso departamento jurídico.
Renê Cavalcanti
Diretor do SINTESP

reunião da ct-SSt grupo tripartite interministerial

N o dia 16 de junho de 2011, foi re-
alizada a Reunião da CT-SST Grupo 

Tripartite Interministerial, na sede da Pre-
vidência Social, em Brasília. 

De acordo com a pauta, Luiz Eduardo apre-
sentou o mapeamento dos acidentes e do-
ença do trabalho relativo a 2008/2009; foi 
proposto curso ministrado pela Previdência 
Social sobre interpretação e uso dos dados 
estatísticos desta área para a bancado dos 
trabalhadores; feita a revisão do texto do 
PLANSAT- Plano Nacional de Diretrizes e es-
tratégias para prevenção de acidentes e do-
enças do trabalho a ser implementado com 
base na Política de Segurança e Saúde no Tra-

balho que deve ser assinada para presidência 
da República, como decreto (SIDF-007). Além 
disso, foram debatidas as questões sobre a 
possibilidade de pautar a discussão sobre 
benzeno, a reestruturação da política de re-
abilitação profissional, e reativar o GT da 
Construção Civil. 

O diretor do SINTESP, Armando Henrique, que 
representa a Força Sindical no Grupo Tripar-
tite, destacou que continua a expectativa da 
assinatura do decreto pela presidente da Re-
pública, em relação a Política Nacional de Se-
gurança e Saúde do Trabalho. “Sabemos que 
por falta de mobilização política esse ato se 
arrasta por mais de dois anos, mas estamos 

atentos e empenhados para que se concretize 
o mais breve possível”, declarou.

A Comissão Tripartite de Saúde e Segurança 
no Trabalho (CT-SST) foi instituída pela Porta-
ria Interministerial nº 152 de 13 de maio de 
2008, entre os Ministérios do Trabalho e Em-
prego, da Previdência Social e da Saúde, com 
o objetivo de avaliar e propor medidas para 
implementação no país da Convenção nº 187 
da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), que trata da Estrutura de Promoção 
da Segurança e Saúde no Trabalho. Além dos 
representantes do Governo, ela é composta 
por representantes dos trabalhadores e dos 
empregadores.  
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regional Sorocaba do SinteSP participou do
 debate sobre a nova nr 12 promovido pelo inpame

P ara promover debates acerca da nova 
NR 12, publicada em 17 de dezembro 

de 2010, o Inpame – Amprame realizou 
o VI Fórum de Gestão em Segurança do 
Trabalho, na cidade de Sorocaba, dia 20 
de junho de 2011, no auditório da Uniso 
– Universidade de Sorocaba. Participaram 
do evento representantes das principais 
empresas da região, além de agentes pú-
blicos de saúde, professores universitários 
e estudantes.

A mesa de abertura foi composta por Valde-
mar José da Silva, vice-presidente do SINTESP 
Regional Sorocaba; Rodrigo Ogeda Ferreira, re-
presentante da Anprame e da empresa Sensor 
do Brasil; Marcos Antonio Ribeiro, presidente 
do SINTESP; engenheiro Josebel Rubin, presi-
dente do Inpame; Édimo Luis Silva, represen-
tante do Ipes; Ariovaldo Filho, representante 
da Uniso; Alexandro Silva, do Cerest Regional 
Sorocaba; e Rafael Sola, representante do SIN-
TESP Sorocaba.

A iniciativa ressaltou que a nova NR 12 tem 
suscitado grande interesse dos profissionais ao 
mesmo tempo em que provoca muitas dúvidas 
e indagações. Os debates foram acalorados 

com destaque para os componentes de se-
gurança que devem ser utilizados (EPC) na 
proteção ao trabalho em máquinas, bem 
como o adequado monitoramento, capa-
citação e procedimentos de seguranç, que 
foram as questões que mais produziram 
polêmicas e que geraram grande quanti-
dade de perguntas.

O público participante aprovou a iniciativa, o 
tema e o formato utilizado pelo Inpame – Am-
prame sinalizando a importância de promover 
eventos como este para os trabalhadores.

O presidente do SINTESP, Marcos Ribeiro, con-
siderou muito importante um evento com este 
enfoque para a categoria dos Técnicos de Se-
gurança do Trabalho. “O profissional TST tem 
que colocar em prática o aperfeiçoamento 
profissional, tendo em vista que hoje a concor-
rência no mercado de trabalho é muito acirra-
da e tem mais possibilidades quem tem mais 
preparação técnica”, salientou. 

Marcou observou que as mudanças nas NRs 
estão sendo muito frequentes e o TST tem 
que estar muito focado para atender essa de-
manda de forma correta. Para ele, o evento do 

Inpame, ao abordar a nova NR 12, veio trazer 
aprimoramento e aparar as dúvidas que po-
dem somar ao conhecimento dos profissionais 
envolvidos com a questão. “Tem muitos que 
não conseguem ter o entendimento correto da 
norma e a nossa parceria com o Inpame é para 
que sejam sanadas essas dúvidas para que o 
TST possa aplicar a norma de forma adequada 
em seu dia a dia”, concluiu.  

O presidente Marcos A. Ribeiro e o vice-
presidente da regional Sorocaba do SINTESP, 
Valdemar, parabenizaram os representantes 
do Inpame e ressaltaram a importância da 
iniciativa para aperfeiçoar o conhecimento dos 
TSTs quanto a nova NR 12




