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Marcos Antonio Ribeiro
Presidente do SINTESP

M ais um mês de julho se apre-
senta e deixa mais um ano de 
experiência aos Serviços Espe-

cializados em Engenharia de Segurança e 
Medicina do Trabalho. Neste ano comemo-
ramos os 39 anos de existência deste servi-
ço cuja finalidade sempre foi o de promover 

a segurança e a saúde do trabalhador no local de trabalho.

Desde a criação e implementação da NR 04, muitos avan-
ços alcançamos e também várias mudanças na redação da 
norma regulamentadora surgiram desde sua existência, 
contabilizando até o momento 11 atualizações e, em ne-
nhum momento tivemos grande avanço para o setor e/ou 
para os trabalhadores. A dinâmica da relação de trabalho 
e emprego passou por grandes transformações, sendo que 
passamos por um período no qual nossa maior mão-de-
-obra estava alocada no setor industrial e hoje, essa mesma 
mão-de-obra deslocou-se para os setores de serviços e com 
este veio a tão malfadada terceirização, causando um re-
trocesso nas condições de trabalho. Sabemos também que 
os pequenos e médios empregadores são os que geraram e 
que geram o maior número de empregos atualmente.

Em sendo assim, temos como proposta a reativação da dis-
cussão de revisão da NR 04 e se não for possível, pelo me-
nos que se faça a revisão do Quadro I da norma, para rea-
dequar o dimensionamento do SESMT e, assim, podermos 
melhor atender as empresas e seus empregados. É sabido 
que hoje o Ministério do Trabalho e Emprego, através de 
suas Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego 
espalhadas pelo Brasil não possuem Auditores Fiscais do 
Trabalho em números suficientes para atender emprega-
dos e empregadores, logo se faz necessário aprimorar os 
Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e 
Medicina do Trabalho que à luz da legislação é um serviço 
público de Saúde, pois tem o papel de orientar empregados 
e empregadores no cumprimento da legislação prevencio-
nista e assim fazer a prevenção desse mal que aflige toda 
nossa mão-de-obra trabalhadora.

Hoje menos de um por cento das empresas são atendidas 
pela NR 04, e redimensionar o SESMT seria uma boa al-
ternativa para o Estado promover as medidas técnicas e 
administrativas. 

 Atualmente, segundo o quadro II da NR 04 temos as se-
guintes composições de profissionais do SESMT:

Para empresas de Grau de Risco 01 - É necessário a contra-
tação de um Técnico de Segurança a partir de 501 empre-
gados e os demais profissionais do SESMT somente a partir 
de 2001 empregados;

Para empresas de Grau de Risco 02 – É necessário a con-
tratação de um Técnico de Segurança a partir de 501 em-
pregados e os demais profissionais do SESMT somente a 
partir de 1001 empregados;

Para empresas de Grau de Risco 03 - É necessário a contra-
tação de um Técnico de Segurança a partir de 101 empre-
gados e os demais profissionais do SESMT somente a partir 
de 501 empregados; 

Para empresas de Grau de Risco 04 - É necessário a contra-
tação de um Técnico de Segurança a partir de 50 emprega-
dos e os demais profissionais de SESMT somente a partir 
de 101 empregados.

Temos neste dimensionamento uma realidade que foge da 
nossa realidade nos dias atuais, conforme mencionado an-
teriormente, então porque não estender estes serviços para 
as empresas que hoje são desobrigadas de manter SESMT? 
Esta pergunta nos vem à mente somente por saber, que 
por muitas vezes o empregador gasta muito mais dinheiro 
do que se tivessem que manter um SESMT, pois ao con-
tratarem consultorias que somente fornecem papel, não 
fazendo prevenção, as mesmas acabam sendo penalizadas 
por um FAP maior, arcando com indenizações, paralisações 
e óbitos em sua planta.

Por tudo isto, porque nós profissionais do SESMT - Técnicos 
de Segurança do Trabalho, Engenheiros de Segurança do 

Trabalho, Médicos do Trabalho, Enfermeiros e auxiliares de 
enfermagem do Trabalho - em conjunto com o Ministério 
do Trabalho e Emprego, sugerir à Secretária de Inspeção do 
Trabalho a ampliação destes serviços, como por exemplo:

Para as empresas de Grau de Risco 01 - Dimensionar a 
necessidade de contratação de um Técnico de Segurança 
do Trabalho a partir de 251 empregados e os demais pro-
fissionais do SESMT a partir de 1001 empregados;

Para empresas de Grau de Risco 02 - Dimensionar a ne-
cessidade da contratação de um Técnico de Segurança do 
Trabalho a partir de 101 empregados e os demais profissio-
nais do SESMT a partir de 1001 empregados;

Para empresas de Grau de Risco 03 - Dimensionar a neces-
sidade da contratação de um Técnico de Segurança do Tra-
balho a partir de 50 empregados e os demais profissionais 
do SESMT a partir de 251 empregados; 

Para empresas de Grau de Risco 04 - Dimensionar a neces-
sidade da contratação de um Técnico de Segurança doTra-
balho a partir de 20 empregados e os demais profissionais 
do SESMT a partir de 101 empregados.

Com esta proposta de ampliação, passaríamos de 1% para 
5% da cobertura destes serviços, ficando 95% das empre-
sas desobrigadas de constituir o SESMT próprio, porém, 
ainda assim precisando dos serviços especializados. Enten-
demos que a revisão da NR 04 é absolutamente possível, 
adequar os serviços visando a valorização da qualidade dos 
trabalhos em prol da segurança e saúde do trabalho na 
pequena e micro empresa.

Acreditamos assim, que se continuar do jeito que está, os 
problemas de Segurança e Saúde do Trabalhador tendem 
a aumentar e os profissionais do SESMT poderão acabar 
perdendo espaço no setor, a não ser que mudem imediata-
mente a mentalidade, partindo para a união e o fortaleci-
mento de um SESMT presente, eficiente e que cumpra seu 
papel técnico e social na integra, protegendo o Trabalhador 
e promovendo a qualidade de vida no trabalho. 
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o regional sintesp de são José do rio preto 
              reuniu especialistas para discutir a nova nr 12

O VI Fórum de Gestão 
em Segurança e Saúde 

do Trabalho, promovido pelo 
Inpame - Instituto Nacional 
de Prevenção aos Acidentes 
em Máquinas e Equipamen-
tos e a Anprame – Associação 
Nacional de Empresas de Pro-
teção ao Trabalho em Máqui-
nas e Equipamentos, contou 

com o apoio da Regional do SINTESP de São 
José do Rio Preto. A importante iniciativa foi 
oportuna para apresentar aos profissionais 
da região as questões que envolvem a nova 
NR 12. O evento aconteceu no dia 8 de julho 
de 2011, no auditório do Senac, e contou 
com cerca de 120 profissionais que assisti-
ram as apresentações do Engenheiro Jose-
bel Rubin, presidente do Inpame; e Édimo 
Luis da Silva, diretor Adjunto no IPES – Ins-
tituto Paulista de Engenharia Especializada 
em Segurança do Trabalho.

sintesp participou do Workshop regional de 
    proteção respiratória e legislação em osasco

F oi realizado no dia 19 de julho de 2011, no 
teatro municipal de Osasco, SP, o Workshop 

Regional de Proteção Respiratória e Legislação, 
em parceria com o SINTESP, a 3M do Brasil e a 
Bereneli Equipamentos de Segurança.

A programação foi composta por apresenta-
ções de Marcos Antonio Ribeiro, presidente 

do SINTESP, que falou sobre as ações da en-
tidade; além de temas como “Legislações e 
Regulamentações sobre Segurança e Saúde no 
Trabalho - atualizações” que teve como objeti-
vos proporcionar aos participantes informações 
atualizadas sobre Normas e Legislações de 
Segurança, as constantes mudanças que essas 
regulamentações vêm sofrendo, bem como, 

Segundo Maria Helena A. Tremura 
Gomes, vice-presidente da Regional 
SINTESP São José do Rio Preto, o 
evento foi de extrema importância 
e proporcionou aos Técnicos em Se-
gurança do Trabalho a atualização e 
troca de informações com os pro-
fissionais que abordaram o tema. 
“Para nós, do SINTESP Regional São 
José do Rio Preto, o tema debatido 
neste fórum foi muito produtivo 
para o sucesso deste evento e nos 
deu a oportunidade de apresentar nosso 
presidente, Marcos Antonio Ribeiro, aos pre-
sentes”, informou.   

 Na oportunidade, os participantes 
puderam ter suas dúvidas escla-
recidas sobre os fundamentos da 
nova NR 12, seus conceitos bási-
cos, o que mudou; a associação 
com as normas técnicas brasileiras 
e internacionais e a classificação 
das máquinas de uso industrial. 
Discutiram-se também sobre os 
recursos para impedir o acesso ao 
risco, os EPC aceitos, suas identi-
ficações, construção e instalação, 
bem como o monitoramento dos seus com-
ponentes.

Para o presidente do SINTESP, a parceria 
entre as entidades é de suma importância 
para ajudar no esclarecimento das dúvidas 
dos Técnicos de Segurança do Trabalho, bem 
como dos demais profissionais que atu-
am na área de SST. “Essa parceria atende 

o impacto que esses fatores trazem ao dia a 
dia do profissional prevencionista. O assunto 
foi apresentado por Roberta Mendes, Técni-
ca de Segurança do Trabalho, com graduação 
em Administração de Empresas, experiência 
de 10 anos em suporte técnico, fornecendo 
informações sobre legislação, normas regula-
mentadoras e especificação de Equipamentos 

Da esquerda para a direita: Édimo Luis Silva, 
diretor do IPES; Wilson Celio Maioli, diretor 
do informativo Norminha; Maria Helena, vice-
-presidente Regional SINTESP Rio Preto; Pedro 
Roberto, TST e vereador em Rio Preto; Mar-
quinhos, presidente do SINTESP; Paulo Cesar 
Chianezzi, diretor Regional SINTESP Rio Preto; e 
Josebel Rubim, presidente do Inpame

Os palestrantes e especialistas convidados 
para compor a mesa ressaltaram sobre a 
importância do evento e contribuíram para 
sanar as dúvidas sobre a nova NR 12

Para a Regional SINTESP São José do Rio Preto, o 
evento foi de extrema importância e proporcio-
nou aos profissionais presentes a atualização e 

troca de informações sobre o tema

a proposta do SINTESP que é ajudar para 
que sejam sanadas as dúvidas e auxiliar de 
forma efetiva que os profissionais atendam 
de forma adequada as mudanças da nova 
norma”, destacou. 
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PROMAT

de Proteção Individual. Atualmente a especia-
lista atua focada em certificação de produtos, 
que envolvem laboratórios e organismos como 
Fundacentro, Anvisa, Ministério do Trabalho e 
Inmetro, atuando pela 3M do Brasil.

Na programação constou também a apre-
sentação sobre “PPR, Programa de Proteção 
Respiratória”, com o objetivo de capacitar os 
profissionais de segurança, higiene e medicina 
do trabalho nas técnicas de gestão e adminis-
tração do programa de proteção respiratória, 
que visam o controle da exposição do traba-
lhador a agentes químicos, através do uso de 
equipamentos de proteção individual, através 
da exposição do seguinte conteúdo: A estrutura 
de um Programa de Proteção Respiratória, Se-
leção de respiradores, Fator de proteção, Ensaio 
de Vedação para Respiradores, Vida útil de Fil-
tros e Respiradores; e foi ministrado por Paula 
Olhe, engenheira Química que atua na Divisão 
de Saúde Ocupacional & Segurança Ambiental 
desde 2008, como engenheira de serviço téc-
nico para a linha de Proteção Respiratória da 
3M do Brasil.
 
Selma Rossana, vice-presidente da Regional 
SINTESP Guarulhos prestigiou o evento em 
Osasco e ressaltou que a grande vantagem é 

A mesa de abertura do workshop contou 
com as presenças de Léo Gidelti Costa 
(primeiro á esquerda), vice-presidente 

da Regional Osasco; e Marquinhos, 
presidente do SINTESP (em pé)

demonstrar que o SINTESP não é um Sindicato 
focado somente em planos de carreira visan-
do apenas o lado financeiro. “Esse tipo de 
evento provoca nas empresas fabricantes de 
produtos de segurança a aproximação com o 
mercado de Técnicos de Segurança do Traba-
lho. O Workshop de Proteção Respiratoria da 
3M do Brasil e seu Distribuidor Bereneli Equi-

pamentos de Segurança, não é novidade para 
os clientes desse produto. A grande novidade 
é a integração com o SINTESP, trazendo para 
seus profissionais conhecimentos necessários 
para um bom desenvolvimento do Programa 
de Proteção Respiratória, passando por etapas 
que variam desde as avaliações que se fazem 
necessárias, as interpretações, a indicação do 
equipamento adequado, o treinamento ao 

usuário e ao Fit Teste, o ensaio de vedação de 
máscaras”, explica. 

Além disso, este evento contou com a presença 
do especialista Antonio Vladimir Vieira, da Fun-
dacentro, considerado um dos papas da prote-
ção respiratória no Brasil, que em muito elogiou 
a iniciativa do SINTESP, da 3M e da Bereneli. 

Para Selma, o ponto alto do evento foi a in-
teração do público com os palestrantes. “Co-
meçamos esse evento através da Regional de 
Osasco; e em setembro deverá acontecer na 
Regional do ABC; em outubro em Guarulhos, 
se estendendo por todas as Regionais que es-
tão fazendo seus calendários”, informou.

No encerramento do evento, em Osasco, 
houve distribuição e sorteio de brindes aos 
participantes.   

 “A grande novidade é a 
integração com o SINTESP, 

trazendo para seus 
profissionais conhecimentos 

necessários para um bom 
desenvolvimento do Programa 

de Proteção Respiratória”

PROMAT
VENCEDORA DO PRÊMIO
TOP OF MIND PELA 8º VEZ
CONSECUTIVA

SEMPRE ALINHANDO TENDÊNCIAS, DESENVOLVENDO O QUE EXISTE DE MELHOR EM TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E PENSANDO NO
MAIS RIGOROSO PADRÃO DE QUALIDADE: O SEU.

* marcas registradas Promat

NITRILON, PREVILON, QUALIPLUS, QUALITEX, PRONIT, 
MULTITATO, POLINIL, PROTEMAX, VINILPLAST, ENTRE OUTRAS...

PROMAT
VENCEDORA DO PRÊMIO
TOP OF MIND PELA 8º VEZ
CONSECUTIVA

HÁ 30 ANOS NO MERCADO, A PROMAT TEM O COMPROMISSO DE OFERECER SEGURANÇA E QUALIDADE 
EM PRODUTOS COMO:  
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sintesp participou de conferência  
  sobre segurança alimentar e nutricional

sintesp prestigia confraternização dos 
      alunos do senac tatuapé

N o dia 21 de julho de 2011, o SINTESP, 
marcou presença na Conferência de 

Segurança Alimentar e Nutricional Regio-
nal, realizado no Salão Nobre da Secretaria 
Estadual de Agricultura e Abastecimento, 
em São Paulo, SP, com a participação de 
Sebastião Ferreira da Silva, como delegado 
representando a sociedade civil no Comu-
san/SP - Conselho Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional de São Paulo.

O evento, que contou com cerca de 80 pes-
soas, foi promovido pela Prefeitura de São 
Paulo, por meio do Comusan/SP e o Go-
verno do Estado de São Paulo por meio do 
Consea-SP - Conselho Estadual de Segu-
rança Alimentar e Nutricional de São Paulo. 

M arcos Antônio Ribeiro, presidente do 
SINTESP, participou da confraterniza-

ção dos alunos Técnicos de Segurança do 
Trabalho do Senac Unidades Tatuapé, rea-
lizada na sede da entidade, no Tatuapé, dia 
23 de julho de 2011. 

Conforme Marcos, o SINTESP, através de 
sua diretoria, se esforça para estar sempre 
presente com os profissionais Técnicos de 
Segurança do Trabalho e sabe da importân-
cia em também estar preparado para rece-
ber os novos profissionais, orientando-os 

As conferências proporcionam à 
sociedade um canal de participa-
ção nas discussões sobre a pro-
moção da segurança alimentar e 
também colhem as demandas a 
serem debatidas na Conferência 
Estadual de Segurança Alimentar 
e Nutricional (Cesan), agendada 
para os dias 20, 21 e 22 de se-
tembro de 2011.

De acordo com Sebastião, além de pales-
tras técnicas voltadas a esclarecimento so-
bre a importância de hábitos alimentares 
saudáveis, foram definidos os delegados 
que participarão da Cesan. Para ele, foi 
importante a participação do SINTESP, 

quanto a profissão que está assumindo.

“Os cursos de formação conseguem 
ministrar somente os conteúdos míni-
mos necessários para o exercício da 
profissão e cabe, então, a nós, sabedo-
res dessa deficiência, em deixar claro 
para os futuros Técnicos de Segurança 
do Trabalho que o Sindicato dos Téc-
nicos de Segurança do Trabalho do 
Estado de São Paulo está a disposi-
ção para auxiliá-los no que couber”, 
destacou.  

pois o evento agrega informações que 
somam positivamente para o TST, pois as 
apresentações mostraram, inclusive, a in-
fluência da alimentação para a saúde do 
trabalhador e a importância de uma ali-
mentação adequada para uma vida mais 
saudável.  

Marcos Ribeiro prestigiou a 
confraternização e reforçou o trabalho do 

SINTESP para ajudá-los na profissão

O Comusan reuniu os interessados no tema e fez uma 
prévia para a realização do Cesan em setembro 
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B uscando inovar e otimi-
zar a oferta de cursos 

aos prevencionistas em Saú-
de 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 preferência 
de data e horários: se na semana, ma-
nhã, tarde ou noite ou sábados período 
integral.

Para os profissionais que estão fora da 
capital, 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

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 Segurança do Trabalho) formali-
zarem 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 

seJa uma empresa parceira do sintesp
O SINTESP, em seu Projeto de Parcerias nos diversos  
segmentos do setor, convida empresas fabricantes e 

distribuidores a conhecer as formas de divulgação de 
produtos e serviços, através de seus veículos de comuni-

cação, show room, dias comemorativos e eventos. 

Informações e contatos: Diretoria  
de Parcerias e Contratos de Publicidade

11  3362-1104 / heitor@sintesp.org.br       
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sintesp comemorou  
     39 anos do sesmt

o dia 27 de julho de 
2011, o SINTESP – 
Sindicato dos Técni-
cos de Segurança do 
Trabalho do Estado de 
São Paulo, realizou sua 

tradicional homenagem aos profissionais do 
SESMT - Serviço Especializado em Engenharia 
de Segurança e em Medicina do Trabalho, em 
evento realizado na sede do Sintracon-SP – 
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da 
Construção Civil de São Paulo.

De acordo com a publicação das portarias 
3.236 e 3.237, que regulamentavam a for-
mação técnica em Segurança e Medicina do 
Trabalho e atualizando o artigo 164 da CLT, 
assinada no dia 27 de julho de 1972, pelo até 
então Ministro do Trabalho, Julio Barata, as 
empresas com mais de 100 funcionários são 
obrigadas a possuir um serviço de Segurança 
e Medicina no trabalho. Essa decisão foi crucial 
para ajudar o Brasil a avançar nas melhorias 
dos ambientes de trabalho através do apoio 
especializado dos profissionais que compõem 
o SESMT e que são considerados alguns dos 
principais responsáveis pelas iniciativas de pre-
venção e preservação da vida do trabalhador.

NEs
pe

ci
al

Levkovicz: 
“O SESMT é a 
entidade maior 
que congrega os 
profissionais da área 
de segurança do 
trabalho e este é um 
momento importante 
para tentarmos 
aglutinarmos os 
profissinais da área”

Rogério: 
“Essa homenagem 
representa o valor 
do meu trabalho e é 
um ato exemplar do 
SINTESP para todos 
os profissionais do 
SESMT”

Cumprindo o seu papel de disseminador das 
boas práticas em prol da qualidade de vida 
do trabalhador e para integrar os profissio-
nais que fazem parte do SESMT: os Técnicos 
de Segurança do Trabalho, os Enfermeiros do 
Trabalho, os Médicos do Trabalho e os Enge-
nheiros do Trabalho, para que, juntos, pudes-
sem comemorar seus 39 anos de existência, o 
SINTESP reuniu autoridades, lideranças sindi-
cais e representantes da classe dos trabalha-
dores e empreendedores, para prestarem uma 
homenagem a esses profissionais que fazem a 
diferença em prol da prevenção dos acidentes 
e manutenção da vida. E para compor a mesa 
de abertura foram convidados João Rodrigues 
de Araújo, diretor do Sintracon-SP, que repre-
sentou Antonio de Souza Ramalho, presidente 
da entidade; Marcos Antonio Ribeiro, presi-
dente do SINTESP; o vereador da cidade de 
São Paulo Cláudio Prado; Armando Henrique, 

vice-presidente da Fenatest – 
Federação Nacional dos Técni-
cos de Segurança do Trabalho; 
Arnaldo Gonçalves, secretário 
nacional de Saúde da Central 
Força Sindical; o médico do 
Trabalho, Aizenaque Grimaldi 
de Carvalho, representando o 
Sindicato dos Médicos do Tra-
balho; e Édimo Luis da Silva, 
diretor adjunto no IPES – Ins-
tituto Paulista de Engenharia 
Especializada em Segurança 
do Trabalho.

Os componentes da mesa fo-
ram unânimes em reconhecer 
a importância do trabalho in-
tegrado dos profissionais do 
SESMT para atenuar e preve-
nir as doenças e acidentes do 
trabalho.

Doutor Grimaldi declarou que a comemoração 
dos 39 anos representa um começo impor-
tante para avançarmos no caminho de trans-
formação necessária em prol da segurança e 
saúde do trabalho e, certamente, ainda serão 
enfrentados muitos desafios. “O SINTESP está 
de parabéns por promover essa comemoração 
e ser sempre tão ativo em prol do trabalha-
dor”, referenciou.

Édimo, do IPES, também destacou que o traba-
lho do SESMT é uma luta constante em prol da 
melhoria, da inovação e renovação do ambien-
te de trabalho. “Muitos aqui presentes ainda 
não tem 39 anos e este evento demonstra que 
estamos somando esforços para uma melhor 
condição de vida para todos”, observou.

Armando Henrique, por sua vez, fez um rela-
to do início dos trabalhos do SESMT, quando 
o Brasil vivia um estado de calamidade por 
conta dos altos índices de acidentes e mor-
tes. “Naquele momento vivíamos quase uma 
guerra civil declarada e éramos considerados 
os campões mundiais em acidentes do traba-
lho”, comentou. Segundo Armando, o ministro 
do Trabalho, Arnaldo da Costa Pietro, na épo-
ca, foi quem verdadeiramente se interessou 
pela área de segurança e saúde do trabalho 
e incentivou iniciativas que ajudaram a mudar 
esse quadro. “Hoje o Brasil ocupa o ranking 
como 19º país em acidentes, mas esse cenário 
poderia ser bem melhor se houvessem mais 
iniciativas do governo, por parte do Ministério 
do Trabalho, por exemplo”, destacou.

Armando informou ainda que, por causa da 
configuração com a qual o SESMT é forma-
do, o Brasil é um país que já está servindo de 
exemplo para outros países se estruturarem 
e copiarem este modelo, considerado muito 
bem-sucedido por todos. “Isso nos faz perce-

Mesa de abertura da homenagem aos profissionais do SESMT
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ber que temos todas as referências para avan-
çar nesse jogo, pois o que foi plantado há cer-
ca de 40 anos ainda está longe de ser o foco 
do que foi planejado, que é a ação integrada 
por parte do governo. Por isso, estamos tendo 
a grande oportunidade de começar a atuar 
em conjunto e, certamente, os profissionais 
do SESMT têm competência para ajudar o go-
verno nesse processo. Esse é o nosso grande 
desafio”, avaliou.

Arnaldo Gonçalves em suas palavras mencio-
nou que a comemoração era um momento 
importante de avaliação e reflexão sobre o 
trabalho que é desenvolvido na área de SST 
e a importante atuação do SESMT. Além disso, 
destacou que o papel do SINTESP é funda-
mental para treinar os técnicos para a defesa 
da saúde e da prevenção. “Este deve ser um 
trabalho diário, permanente”, alertou.

O vereador Cláudio Prado também felicitou os 
profissionais do SESMT e ressaltou que a SST é 
uma questão política sim e que há necessidade de 
termos mais representantes da categoria preven-
cionista na Câmara para fortalecer essa questão.

E, finalizando a cerimônia, o presidente do 
SINTESP, Marcos Ribeiro, parabenizou os 

profissionais que estavam 
presentes e também os 
que não puderam compa-
recer, pois, observou que 
certamente, eles estavam 
em seus ambientes de tra-
balho, exercendo suas fun-
ções em prol da segurança 
e saúde dos trabalhadores.

Para Marcos, o aniversário 
do SESMT é uma data mui-
to importante e seus repre-
sentantes têm uma grande 
responsabilidade que foi 
dada há 39 anos, quando 
o Brasil era o país que mais 
matava e mutilava traba-
lhadores. “Hoje esse índice 
caiu, mas se nós nos des-
cuidarmos corremos um 
risco muito grande desse 
número aumentar consideravelmente, por isso 
temos que ter sempre em mente um único ob-
jetivo na área da SST que é a vida do trabalha-
dor”, expressou.

O presidente aproveitou para mencionar que a 
categoria precisa de união, que todos falem a 

Grimaldi:
“Esta  é uma 
homenagem 

ao trabalho em 
equipe, pois 
objetivamos 
combater as 

doenças e os 
acidentes de 

trabalho”

Tadeu: 
“Esse evento traz 

momentos de reflexão 
para toda a área de SST. 

É um momento para 
valorizar o trabalho 

desses profissionais que 
combatem os acidentes 

de trabalho” 

mesma linguagem e deixem de lado questões 
muitas vezes individualistas. “Em se tratando 
de SST, temos que ser a favor da vida e não do 
ganho financeiro”, exemplificou.

Marcos informou que a casa dos Técnicos de 
Segurança do Trabalho estará sempre aberta 
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para receber críticas e sugestões que possam 
ajudar de forma positiva e proativa a catego-
ria dos TSTs e, consequentemente, todos os 
profissionais prevencionistas. Outro destaque 
mencionado por ele é o alerta que o SINTESP 
tem feito sobre a escassez de talentos no setor. 
“Precisamos de profissionais de talento que 
nos ajudem no dia a dia. Que essa juventude 
comece a procurar mais qualificação técnica 
e, portanto, o SINTESP estará sempre pronto 
para ajudar”, declarou.

Quem também prestigiou o evento foi Anto-
nio Tadeu da Costa, docente coordenador da 
área de SST do Senac, Presidente Prudente. 
Ele fez questão de lembrar o momento histó-
rico que foi o dia 27 de julho de 1972, quan-
do, no Brasil, foi aprovada a portaria 3.237, 
que criou, na época, o Serviço Especializado 
em Segurança, Higiene e Medicina do Traba-
lho, hoje o SESMT da NR 04, destacando que 
este foi um momento ímpar para todos os 
prevencionistas. 

Para Tadeu, o SINTESP é a única instituição 
que promove esse evento tradicionalmente 
e anualmente, homenageando profissionais 
de destaque na área de segurança e saúde 
do trabalhador. “Esse evento traz momentos 
de reflexão, com palestras muito importantes 
envolvendo toda essa área de SST, tanto é 
que ainda nessa mesma data em função da 
portaria que se tem início, se comemora o Dia 
Nacional da Prevenção de Acidentes. Então, é 
um momento para valorizar o trabalho desses 
profissionais que, com tanto afinco, comba-
tem os acidentes de trabalho”, salientou.

Em relação aos avanços que o setor alcançou 
de 1972 pra cá, Tadeu explica que seguran-
ça e saúde do trabalhador é um processo de 
melhoria contínua e é um processo de gestão. 
“Observamos que o Brasil teve um decrésci-
mo significativo nas estatísticas de acidentes 
do trabalho, mas, infelizmente, esses números 
estão voltando a crescer em função da nova 
sistemática implantada para comunicação 
dos acidentes do trabalho e isso é preocu-
pante”, mencionou. 

De acordo com Tadeu, os profissionais vão 
ter que se preparar muito para enfrentar es-
ses novos desafios porque senão as empre-
sas vão acreditar que os acidentes não têm 
sido combatidos. “Na verdade, o que está 
acontecendo é uma mudança de metodolo-

Na sequência foi feita a cerimônia de home-
nagem aos profissionais do SESMT que foram 
destaques este ano. O SINTESP convidou Ro-
gério Santana Martins, Técnico de Segurança 
do Trabalho da empresa Dupont do Brasil; 
Wilson Levkovicz, engenheiro eletricista e de 
Segurança do Trabalho; e Aizenaque Grimaldi 
de Carvalho, médico do Trabalho. 

Os homenageados declararam que se senti-
ram muito honrados com a homenagem e en-
fatizaram a importância da união de todos os 
profissionais que atuam nos SESMT e a busca 
pelo trabalho integrado.

O TST, Rogério Martins, já tem 17 anos na 
área de segurança e saúde do trabalho e atua 
na unidade Guarulhos da empresa multina-
cional Dupont do Brasil,  acredita que essa 
homenagem representa o valor do seu traba-
lho no setor e pelo que fez e pode fazer ainda 
pelos trabalhadores, no decorrer da sua vida 
profissional. Sobre a Dupont, Rogério cita que 
a empresa tem a segurança do trabalho como 
um dos valores e não como prioridade. “Por 
ser um valor, segurança para a Dupont está 
em primeiro lugar”, exemplifica.

Para Rogério, a iniciativa do SINTESP em 
homenagear os prevencionistas é um ato 
exemplar porque valoriza o papel de todos 
os profissionais do SESMT e do técnico, 
principalmente. É legal ter um órgão, um 
sindicato que pensa no técnico de seguran-
ça do trabalho e, que também valoriza to-
dos os profissionais que trabalham em prol 
da prevenção dos acidentes. “Por isso, essa 
homenagem está sendo tudo na minha 
vida”, destacou.

O engenheiro de segurança do trabalho, Wil-
son Levkovicz, considerou muito importante 
receber a homenagem não só em sua pessoa, 
mas pela comemoração do Dia do SESMT no 
geral. “Julgo que o SESMT é a entidade maior 
que congrega os profissionais da área de se-
gurança do trabalho e este é um momento 
importante para tentarmos aglutinar os pro-
fissionais da área”, observou.

Sobre a situação da área de SST em termos 
de trabalhos mais parceiros e voltados para 
agregar valor a toda a categoria de seguran-
ça e saúde do trabalho, Levkovicz alerta que 
pela sua larga experiência na área ainda não 
vê que o SESMT, por exemplo, tem a impor-

De cima para baixo: Prado, 
Arnaldo e Marquinhos 
entregaram as placas 
aos homenageados que 
representaram o SESMT este 
ano: Grimaldi, Levkovicz e 
Rogério, respectivamente

gia e isso pode impactar significativamente 
o nosso trabalho, mas o mais importante é 
termos profissionais capacitados contribuin-
do para a prevenção, com atitudes proati-
vas e não reativas, que realmente possam 
despertar o interesse de todos os envolvidos 
para a prevenção de acidentes de forma que 
eles possam adotar comportamento preven-
tivo em todo o trabalho, no âmbito de todos 
os trabalhadores, desde o mais simples car-
go, o mais humilde funcionário, até o patrão, 
pois ele também é um trabalhador. Temos 
que envolver todos na prevenção e estender 
isso para além do ambiente de trabalho, pois 
quem está consciente da prevenção vai levá-
-la para o lar, para o lazer, para o trânsito, 
enfim, em todo o meio ambiente com o qual 
se relaciona, formando uma cadeia impor-
tante”, avalia.
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tância que deveria ter. “Vejo que os profissio-
nais que congregam o SESMT ao invés de se 
aglutinarem eles se dividem e essa divisão faz 
com que o SESMT não tenha a força que deve 
e merece ter”, pondera.

Por isso, para Levkovicz, o evento do SINTESP 
é um passo muito importante para mostrar 
que existem competências e cada profissional 
pode atuar no mercado livremente e dentro 
das suas competências. “Não tem que exis-
tir competitividade entre os profissionais do 
SESMT, ao contrário, eles devem, sim, agregar 
valores entre si”, argumentou.

O médico do Trabalho, Aizenaque Grimaldi 
de Carvalho, declarou que entende a home-
nagem recebida como sendo para toda a ca-
tegoria, pois é uma homenagem ao trabalho 
em equipe, devido as parcerias que tem sido 
feitas entre os técnicos, os médicos, os enfer-
meiros e engenheiros do trabalho. 

Além disso, Grimaldi considera que o mo-
mento representa também uma luta que 
vem sendo implementando há alguns anos 
que é o de acrescentar outros profissionais 

ao SESMT. “Apesar deles não 
estarem devidamente forma-
lizados no termo da lei, mas 
são profissionais de alta im-
portância, como é o caso do 
assistente social, do psicólogo 
do trabalho, do fisioterapeuta 
do trabalho, do fonaudiólogo 
do trabalho, do odontólogo 
do trabalho, entre outros, ou 
seja, são diversas categorias 
que por necessidade de complexidade do 
SESMT acabamos incorporando mesmo não 
fazendo parte do texto legal”, observa.

Grimaldi comentou ainda que sente que é 
muito importante essa homenagem para 
a categoria dos médicos do trabalho, pois 
pode tomar isso como uma cobrança para 
que a categoria continue nessa linha de tra-
balho, contribuindo com o seu conhecimento 
técnico, com a sua competência, com a sua 
especialidade médica para que os outros pro-
fissionais do SESMT, que também tem muito 
conteúdo e muita competência, possam aju-
dar. “O objetivo é que todos nós possamos 
fazer o que é o nosso propósito que é comba-

ter as doenças do trabalho e os acidentes de 
trabalho”, disse.

Ao final das homenagens os participantes as-
sistiram a palestra “Administração do Tempo”, 
ministrada pelo professor Eduardo Maróstica, 
que é pós-doutor, graduado em Administra-
ção de Empresas, Gestão Estratégica de Orga-
nização, Mestrado em Administração e Negó-
cios, Doutor em Administração, Comunicação 
e Educação e PHD em Estratégia Global.

O encerramento do evento foi realizado com 
o oferecimento do tradicional bolo de aniver-
sário em comemoração aos 39 anos de exis-
tência do SESMT.  
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a a importância de uma gestão  
   eficiente da sst nas obras da copa 2014

D esde quando a Fifa 
anunciou a sede da 

Copa do Mundo 2014 no 
Brasil, todas as atenções se 
viraram para nós, que somos 
considerados o “país do fute-

bol” e responsável por criar e exportar al-
guns dos grandes craques do esporte para 
o mundo todo. 

As obras já foram iniciadas em meio a polêmicas 
por razão de atrasos e incoerências no planeja-
mento, mesmo com a divulgação de vultosos 
investimentos, parcerias de peso e com um 
mote que, ultimamente, tem sido a “menina dos 
olhos” do mercado mundial: a sustentabilidade, 
um termo usado para definir ações e ativida-
des humanas que visam suprir as necessidades 
atuais dos seres humanos, sem comprometer o 
futuro das próximas gerações. 

Com base nesse conceito, nós, prevencionistas, 
acreditamos que, intrinsecamente, o termo diz 
respeito também à qualidade de vida do traba-
lhador. E pelo desenvolvimento dos trabalhos 
até o momento não temos notado ações que 
abordem diretamente essa questão nas obras 
da copa, ou lhe dêem a importância necessária. 

Por isso, Marcos Antonio Ribeiro, presidente do 
SINTESP, diz que a avaliação que a categoria 
dos Técnicos de Segurança do Trabalho faz é de 
muita preocupação com relação às condições de 
segurança e saúde dos trabalhadores que irão 
estar envolvidos nas construções e reformas das 
obras  ligadas à Copa do Mundo 2014. 

“Temos participado de vá-
rios eventos relacionados 
ao tema  e fomos infor-
mados que os investimen-
tos voltados à Copa do 
Mundo 2014 são grandes, 
mas não pude observar a 
mesma preocupação com 
o tema Segurança e Saú-
de dos Trabalhadores. As 
informações  são que  as 
construções e reformas 
irão, sim, ter conclusão 
dentro do prazo estimado 
sem indicadores de investimentos e controle da 
qualidade de vida dos trabalhadores envolvi-
dos”, observou Marcos.

Além disso, os meios de comunicação têm aler-
tado constantemente  que as obras estão com os 
seus inícios bastante atrasados, portanto, não é 
difícil prever os impactos provocados pelo ritmo 
acelerado que serão impostos aos trabalhadores 
para que entreguem as obras dentro do prazo 
estimado pelos organizadores dos eventos. “Po-
demos sugerir diversos fatores para minimizar os 
riscos que os trabalhadores terão. Um deles seria 
o critério de escolha para empresas idôneas que 
possuam tradição de pratica de Sistemas de Ges-
tão de Segurança e Saúde do Trabalho eficazes, 
especialmente com investimento na qualificação 
da mão-de-obra focada na  prevenção de riscos, 
com fiscalização sistematizada do Estado,  envol-
vendo Ministério do Trabalho, Ministério Público 
do Trabalho e demais setores competentes para 
esta função em Segurança e Saúde no trabalho, 
com controle social dos trabalhadores através 
dos seus sindicatos, federações, entre outros”, 
orienta Marcos. 

Devido a necessidade de um trabalho integrado 
entre os mais diversos atores e entidades envol-
vidas com o assunto, o Jornal Primeiro Passo ou-
viu alguns dos principais representantes no setor 
de SST no Brasil. Para Antonio de Souza Rama-
lho, presidente do Sintracon-SP, focar a sustenta-
bilidade nas obras da copa 2014 é importante, 
mas dá a impressão que, mais uma vez, o traba-
lhador está sendo tratado como algo que não 
faz parte desse contexto, uma vez que fala-se 
muito dos cuidados que devemos ter com os 

recursos naturais e com relação à segurança e 
saúde do trabalhador não há nada sendo trata-
do de forma específica. 

“Infelizmente quem produz não é envolvido 
nessa questão. Nem sequer é chamado para 
as reuniões. Mas, sabemos que para atender o 
prazo das obras em regime de tarefa de em-
preitada, os trabalhadores terão que trabalhar 
dobrado e correm, invariavelmente, riscos de 
acidentes e doenças ocupacionais”, alertou.  Na 
opinião de Ramalho é necessário que se façam 
investimentos em conscientização junto a esses 
trabalhadores também, além de melhorias que 
envolvem questão de salários, motivação, entre 
outras iniciativas.

O vice-presidente de Relações Capital-Trabalho 
do Sinduscon-SP, Haruo Ishikawa, concorda que, 
por razão das obras da copa 2014, há necessi-
dade de maiores investimentos para a conscien-
tização geral dos trabalhadores e empresários 
do setor de construção civil. “Com esses investi-
mentos, certamente, haverá melhoria da produ-
tividade e crescimento da qualidade no campo 
de obra”, destaca. 

Para Haruo, as obras da Copa Mundial 2014 são 
obras formais e, portanto, seguem os padrões 
necessários de segurança e saúde do trabalho, 
e que, paralelamente, estão inseridos no con-
ceito de sustentabilidade. “Quando se fala em 
sustentabilidade já está inclusa a questão da se-
gurança e saúde do trabalho”, atenta. Para ele, 
o grande gargalo que responde pelos acidentes 
na construção civil são as obras informais, que 
não tem investimentos e nem fiscalização. “Em 

Ramalho: 
“É necessário 
que se façam 
investimentos em 
conscientização 
junto a esses 
trabalhadores”
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vista disso, é necessário tratar a questão da 
conscientização e o aumento da escolaridade, 
por exemplo, pois sustentabilidade não é só po-
luir menos, mas dar um ambiente seguro para 
o trabalhador. Desta forma, segurança e saúde 
tem que estar intrínseco na construção civil e 
atender ao conceito de sustentabilidade de for-
ma integral”, observou.

O engenheiro Civil e de Segurança do Traba-
lho, Gianfranco Pampalon, que é auditor fiscal 
do trabalho, confirma que a demora no inicio 
das obras, provocará um ritmo de obra mais 
acelerado para compensar o tempo perdido e 
isto faz com que a obras fiquem, além de mais 
caras, mais perigosas. “A pressão pela entrega 
das obras no prazo poderá contribuir para que 
as cautelas necessárias na execução das obras 
sejam desprezadas. Em virtude destes curtos 
prazos poderão ocorrer jornadas excessivas dos 
trabalhadores o que também contribui para 
a fadiga e o aumento dos riscos de acidentes. 
Portanto, é necessário dar condições e meio am-
biente de trabalho satisfatórias e respeitando a 
dignidade humana do trabalhador”, comenta.

Sendo assim, Pampalon observa que o trabalho 
de fiscalização das obras pelo MTE deverá contar 
com apoio de outras entidades como o Ministério 
Público do Trabalho e os sindicatos de trabalha-
dores, no caso de São Paulo o Sintrapav – Sindi-
cato dos Trabalhadores nas Indústrias da Cons-
trução Pesada e Afins do Estado de São Paulo. 
“As empresas têm que entender que os acidentes 
custarão cada vez mais caros para as contratan-
tes. Além disso, podem ocorrer uma Ação civil 
Pública do MPT que pode estabelecer multas 
altíssimas para as empresas que desrespeitam as 
NRs, além das Ações Regressivas do INSS, quan-
do ficar comprovado que a empresa contribuiu 
para a ocorrência dos acidentes”, salienta.

Segundo Pampalon, quanto as referências nor-
mativas estão sendo ou serão adotadas para 
garantir a segurança e saúde dos trabalhadores 
nestas obras, a atribuição dos Auditores Fiscais 
do Trabalho é fiscalizar o cumprimento da CLT 
e Normas Regulamentadoras, principalmente 
a NR.18, mas  somente cumprir as normas de 
segurança e saúde definidas pelo MTE, ainda 
não é suficiente para eliminar todos os riscos 
de acidentes na obra. Conforme ele, apenas 
atender aos requisitos legais muitas vezes não 
é suficiente para mitigar todos os riscos porque, 
isoladamente, as medidas preventivas recomen-
dadas não promovem a redução de acidentes, 

por se tratarem de ações pontuais e não 
sistêmicas. “A implantação de um sistema 
de gestão da segurança e saúde do tra-
balho deve contemplar a gestão da mão 
de obra terceirizada, pois as contratadas 
deveriam ser consideradas ¨parceiras¨ nos 
objetivos da segurança do trabalho que 
são comuns a todos dentro do canteiro de 
obra”, avalia.

Pampalon informa que entre as iniciativas 
para reforçar a questão da SST nesses em-
preendimentos, o MTE tem planejado rea-
lizar fiscalizações frequentes e rotineiras a 
estes canteiros de obra juntamente com o 
Ministério Público do Trabalho e os sindi-
catos de trabalhadores. “Além disto, para 
compensar a redução de auditores fiscais 
de trabalho que estão se aposentando e 
não estão sendo repostos e compensar a 
diminuição do quadro de AFTs especialis-
tas na área (médicos e engenheiros de se-
gurança do trabalho) estaremos utilizando 
algumas estratégias. Dentre elas destaco 
a notificação coletiva de construtoras, 
onde as construtoras ou consórcio de constru-
toras responsáveis por alguma grande obra são 
chamadas previamente à SRTE onde são exigi-
dos alguns documento como o PCMAT, Plano de 
Ação em Emergências, lay out inicial do canteiro 
atendendo a demanda dos trabalhadores, por 
exemplo. Estas construtoras receberão, ainda, 
um Termo de Notificação para atendimento aos 
requisitos básicos da legislação de segurança e 
saúde específicos do tipo de obra. Após recebido 
esta notificação não caberá mais ao auditor dar 
prazo para o cumprimento dos itens irregulares 
identificados nas obras, mas sim a autuação 
(multa) e interdição, se cabível”, explica.

Para ele, a ca-
pacitação e 
qual i f icação 
dos trabalha-
dores da cons-
trução civil são 
fundamentais 
para se lograr 
êxito nos que-
sitos qualidade, 
prazo e, princi-
palmente, segu-
rança. “A cada 
hora gasta com 
treinamento e 
planejamentos 

se ganha duas horas de produção”, observa. 
Pampalon cita ainda que existem várias entida-
des públicas e privadas que estão focando suas 
energias na qualificação profissional, através de 
convênios com as construtoras que estão assu-
mindo a responsabilidade pela formação e qua-
lificação dos trabalhadores. “Dentre elas desta-
co o Senai, a ABPA e a Sobratema, por exemplo. 
Alguns sindicatos de trabalhadores, Brasil afora, 
estão investindo na qualificação de seu diretores 
de base treinando-os sobre SST nas obras e prin-
cipalmente sobre o cumprimento da NR.18”, 
completa.  

Haruo:
 “Quando 
se fala em 

sustentabilidade 
já está inclusa 
a questão da 

segurança 
e saúde do 

trabalho”

Pampalon: “As 
empresas têm 
que entender 

que os acidentes 
custarão cada vez 

mais caros para 
as contratantes”

Por Sofia Jucon - Jornalista
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o 
le

it
or   “Venho através desta, 

solicitar um esclarecimento 
desta conceituada insti-

tuição, sendo: atuo numa 
empresa como Técnico de 

Segurança do Trabalho, onde 
sou registrado nesta função 

desde 1997 (desde o início 
da minha formação). Sempre 

fui atuante nesta função e, 
recentemente a empresa me 

propôs uma promoção de 
cargo, (passar para Super-

visor Administrativo Sênior 
de Segurança do Trabalho), 

o que me valorizará mais 
internamente, porém, esta 

mudança de cargo não iria alterar 
minha função, pois atuo e continu-

arei atuando, dedicando 8 (oito) 
horas por dia para as atividades dos 

Serviços Especializados em Engenha-
ria de Segurança e em Medicina do 

Trabalho (SESMT), conforme exigido 
no item 4.8 da NR 04. De acordo com 

a norma, a empresa onde trabalho 
precisa apenas de um Técnico de 

Segurança. Porém, a empresa ainda 
não fez a alteração do cargo, por es-

tar na dúvida quanto a interpretação 
da NR 04, que indica conforme seu 
quadro II de dimensionamento dos 

SESMT, a necessidade de um Técnico 
de Segurança e não de um Supervi-
sor de Segurança. Pergunto: nesta 
situação a empresa poderá fazer a 

alteração do meu cargo? Lembran-
do que minha atuação continuará 
atendendo plenamente o disposto 

na NR 04. Caso seja alterado o cargo 
e tenhamos uma fiscalização, estare-
mos atendendo a NR ou poderemos 
ser autuados por esta situação? Por 
favor, este esclarecimento é muito 

importante para nós aqui na em-
presa. Espero muito contar com este  

esclarecimento.”
Roberto Kelly Garpelli

Técnico de Segurança do Trabalho

Res.: Prezado Roberto, como consta no 
item 4.7 da NR-4, o SESMT, deverá - e 
não apenas poderá - ser chefiado por 
um dos membros do SESMT, conforme 
item 4.4.1, sendo o Técnico de Seguran-
ça do Trabalho um deles. De forma que, 
de acordo com o que descreve, manteria 
sua atuação em segurança do trabalho, 
apenas sofrendo alteração do nome do 
cargo, em função de promoção. Assim, 
continuaria atendendo o dimensiona-
mento do SESMT, de acordo o Quadro II 
da NR-4, não fazendo sentido a dúvida 
que a empresa apresenta. Lembro que 
esta é a interpretação de nossa entidade 
e não a posição oficial, que só pode ser 
concedida pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego. Saudações prevencionistas!
Renê Cavalcanti
Diretoria de Desenvolvimento Profissional 
do SINTESP

  “Meu amigo Eduardo Neves, tenho 
comentado muito com meus amigos 

sobre o seu trabalho, e a sua pessoa, e 
por isso eu, e mais outros Técnicos de 

Segurança do Trabalho, nos 
tornamos sócios do SINTESP.”

Ozael Brandão
Técnico de Segurança do Trabalho

Resp.: Caro Ozael, parabéns e seja bem-
-vindo ao quadro de associados. O Sindi-
cato tem procurado fazer o possível e o 
impossível para defender os interesses 
da categoria profissional dos Técnicos de 
Segurança do Trabalho no Estado de São 
Paulo. Quando puder, faça-nos uma visita, 

procure um Diretor de plantão e você co-
nhecerá melhor o trabalho que o Sindica-
to está fazendo em favor dos profissionais. 
O Sindicato tem realizado muitos eventos 
gratuitos para a categoria, conforme os 
convites em anexo que foram enviados 
para você. Procure participar de um dos 
eventos, principalmente dos Sábados de 
Capacitação. O trabalho que tenho fei-
to no Sindicato, mesmo não estando na 
Sede, é de divulgar vagas para Técnicos de 
Segurança do Trabalho que estão disponí-
veis no Mercado e este trabalho tem dado 
certo, pois nos últimos meses alguns co-
legas conseguiram uma recolocação. Um 
abraço.
Eduardo Neves
Diretor do SINTESP

  “Julio Jordão, gostaria de parabe-
nizar o SINTESP/OSASCO pela organi-

zação do evento dia 19 de julho e que 
este se repita por mais vezes em nossa 

região. Para mim também foi uma 
honra ter encontrado lá o Marqui-
nhos, pois foi a pessoa que me deu 

oportunidade no inicio de minha car-
reira como TST, quando trabalhamos 

juntos na Eucatex. Se precisar de algu-
ma ajuda para algum evento mesmo 

em final de semana é só avisar.”
Antônio A. de Lima

Técnico de Segurança do Trabalho

J á está disponível o texto da Consulta Públi-
ca da portaria que institui a Política Nacio-

nal de Saúde do Trabalhador no Sistema Único 
de Saúde. As contribuições serão recebidas 
em um prazo de até 30 dias a contar da data 
da sua publicação no Diário Oficial da União 
realizada no último dia 21 de julho (Consulta 
Pública n.º 04, de 19 de julho de 2011). 
 
As contribuições podem ser feitas diretamente 
no site do Ministério da Saúde (www.saude.
gov.br/consultapublica), por e-mail (cosat@
saude.gov.br) ou enviadas para o seguinte 

destinatário: Ministério da Saúde – Secreta-
ria de Vigilância em Saúde - Departamento 
de Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador/ 
Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador 
– Unidade VI, SCS, quadra 04 – Bloco A – Edi-
fício Principal – 5º Andar - CEP.: 70.304-000.
 
Os encaminhamentos deverão ser fundamenta-
dos, com material científico que dê suporte às 
proposições. Caso não seja possível o envio desta 
documentação de referência científica, sugere-se 
o envio do endereço eletrônico da citada referên-
cia para verificação na internet. 

Ficará a cargo do Departamento de Vigilância 
em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador 
(DSAST/SVS/MS) avaliar as proposições apre-
sentadas, elaborando a versão final consoli-
dada da Política Nacional de Saúde do Traba-
lhador no SUS. 
 
Acesse a publicação da consulta pública e a 
minuta da Portaria no diário oficial:
 
http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?dat
a=21/07/2011&jornal=1&pagina=37&total
Arquivos=88 

política nacional de saúde do trabalhador 
      no sistema Único de saúde 

Errata
A foto utilizada na capa da edição 234, 

do jornal Primeiro Passo, foi gentilmente 
cedida por  Gianfranco Pampalon, membro 

do GT de criação da nova NR.36 sobre 
Trabalhos em Altura
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sinduscon-sp homenageou o sesmt em 
   debates sobre normas regulamentadoras

O Sinduscon-SP realizou, em conjunto com a 
Anest - Associação Nacional de Engenhei-

ros de Segurança do Trabalho e o Crea-DF, no dia 
25 de julho, em São Paulo, SP, o evento Ciclo de 
Debates sobre as Normas Regulamentadoras – 
NR e Condições de Trabalho. Na oportunidade 
foram comemorados os 39 anos da implantação 
do SESMT - Serviço Especializado em Engenharia 
Segurança e Medicina do Trabalho, no Brasil.
 
A atuação do Sinduscon-SP em eventos como 
a Megasipat e nos diversos fóruns que tratam 
das Normas Regulamentadoras sobre saúde e 
segurança do trabalho foi destacada pelo vice-
-presidente de Relações Capital-Trabalho, Haruo 
Ishikawa, que representou o presidente do sin-
dicato, Sergio Watanabe, na abertura do evento.
 
“Estejam certos de que o Sinduscon-SP não 
medirá esforços para fazer tudo o que for ne-
cessário ao aprimoramento da segurança e 
saúde do trabalho no Brasil. Por sua atuação, 
o sindicato tornou-se referência nacional nessa 
área. A construção está ‘bombando’, mas no 
que depender de nós, vai fazê-lo com segurança 

no trabalho”, afirmou o vice-
-presidente.

Também participaram da aber-
tura o presidente do Crea-DF, 
Francisco Machado; a presi-
dente da Anest, Elizabeth Cox; 
e o presidente da Associação 
Paulista de Engenheiros de Se-
gurança, Celso Atienza. 

No evento foram apresentados os painéis 
“Elaboração, Aprovação e Implementação 
das Normas Regulamentadoras – NR”, “O 
Serviço Especializado em Engenharia de Se-
gurança e Medicina do Trabalho - SESMT 
Perante o Sistema Confea/Creas” e “A Neces-
sidade da Maior Participação de Engenheiros 
na Alteração do Capítulo V da CLT, Elaboração 
de Normas Regulamentadoras e na Uniformi-
zação dos Conceitos”. 

O presidente do SINTESP, Marcos Antonio Ribeiro, 
e o diretor Sebastião Ferreira da Silva, também 
prestigiaram a iniciativa do Sinduscon-SP. 

Para Sebastião, o evento deixou bem claro a im-
portância de que os trabalhos em prol da segu-
rança e saúde do trabalhador sejam fortalecidos 
com a união, com a parceria entre os profissio-
nais do SESMT e as entidades do setor. “Vamos 
valorizar as ações de todos. Eventos como esses 
são muito positivos, pois mostram que temos 
que quebrar a indiferença e fazer a diferença. Os 
profissionais que compõem o SESMT formam um 
conjunto responsável pela prevenção de aciden-
tes, por isso é importante que haja uma interdisci-
plinariedade. Por isso, vamos centrar as forças no 
interesse coletivo, que é a prevenção da seguran-
ça e saúde do trabalhador”, frisou.  

Representantes de entidades ligadas à SST, que participaram do evento 
do Sinduscon-SP, também homenagearam os profissionais do SESMT 




