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Marcos Antonio Ribeiro Presidente do SINTESP

N 
este mês de Novembro, próximo 
dia Vinte e Sete (27), comemora-
mos o Dia Nacional do Técnico de 

Segurança do Trabalho, data que remete à 
história e às conquistas desta atividade pro-
fissional. A atuação do Profissional Técnico 
de Segurança do Trabalho é muito ampla 
e a necessidade de atualização está sem-
pre presente, além da busca constante por 
reconhecimento e valorização, e de estar 
sempre inovando e buscando novas meto-
dologias técnica, científica e legal em aten-
ção à segurança e saúde dos trabalhadores. 
 
Entre as principais vitórias da catego-
ria, podemos destacar o piso salarial no 
Estado de São Paulo. Contudo, nosso 
empenho na melhoria do conhecimento 
e constante aperfeiçoamento de nossos 
profissionais e a sua utilização na gestão 
das questões relacionadas à segurança, 
saúde, qualidade de vida e meio ambien-
te industrial sustentável alinhada às boas 
práticas sociais, econômicas, culturais e 
ambientais temos conquistado também 
a valorização e integração da profissão 
junto à sociedade e às demais categorias 
profissionais nos diversos segmentos de 
atividade econômica do Estado que usu-
fruem de nossos serviços.

 As vitórias nem sempre são fáceis, man-
tê-las mais difícil ainda e, sabendo que 
as necessidades da categoria também 

evoluem, o SINTESP sempre está atento 
e buscando, constantemente, a manuten-
ção e ampliação das conquistas até aqui 
realizadas, contudo, sabemos que gran-
de parte de nossas vitórias é em função 
da postura profissional que nós, Técnicos 
de Segurança do Trabalho, adotamos à 
frente das empresas que trabalhamos, 
portanto, é fundamental mantermos ali-
nhado às boas práticas profissionais que 
nos nortearam até aqui, principalmente, 
com uma conduta ética pautada nos se-
guintes princípios:

 O dever nasce primeiro do empenho a 
escolher, depois daquele de conhecer e, 
finalmente, de executar as tarefas com a 
prática de uma conduta dentro dos precei-
tos da doutrina da moral ética;

 Sempre exercer o trabalho profissional 
com competência, zelo, lealdade, dedica-
ção, honestidade, observando estritamen-
te as prescrições legais e regulamentares 
da profissão e resguardando os interesses 
e direitos dos trabalhadores;

 Considerar a profissão como alto título 
de honra e não praticar nem permitir a 
prática de atos que comprometam a sua 
dignidade e à da categoria;

 Não podemos nos permitir que mes-
mo na condição de empregado e ou pro-

fissional autônomo nos permita participa-
ção ou conivência com o erro, com atos 
infringentes de norma técnicas oficiais, 
legais e do exercício profissional, garan-
tindo o prestígio da categoria profissional 
e pessoal pela conduta imparcial, não ten-
denciosa e com absoluta independência 
moral e técnica na elaboração de progra-
mas e pareceres técnicos;

 Adotar conduta com os demais pro-
fissionais em exercício na área da Segu-
rança e Saúde do Trabalho baseado no 
respeito mútuo, na liberdade e indepen-
dência profissional de cada um, buscan-
do sempre o interesse comum e os direi-
tos e o bem-estar da categoria;

 Não tomar como seus trabalhos, inicia-
tivas, soluções encontradas por colegas, 
sem a necessária citação ou autorização 
expressa, não praticar de maneira falsa 
ou maliciosa, direta ou indiretamente, a 
reputação, a situação ou a atividade de 
um colega;

 Garantir ao trabalhador e ao em-
pregador, assim como, o tomador de 
serviços em segurança e saúde do tra-
balhador a observância dos princípios 
fundamentais em saúde do trabalhador 
sempre atualizado com o menor inves-
timento e máxima eficiência, reduzindo 
o custo social.  
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S 
indicato dos Técnicos de 
Segurança do Trabalho, 

através da Regional do ABC, 
em parceria com o Instituto 
Polígono de Ensino, e, em 
conjunto com outros setores 
ligados ao segmento preven-
cionista, promoveu, no dia 14 
de outubro de 2011, no ho-
rário das 8h00 às 17h00, no 

Auditório da entidade educacional, em São 
Bernardo do Campo, o 5º Encontro dos 
Técnicos de Segurança do Trabalho da 
Região do ABCDMRP.

As palestras técnicas abordaram vá-
rios assuntos ligados a saúde do 
trabalhador, a saber: Riscos de Tra-
balho em Altura, Proteção das mãos, 
Proteção ocular, Uso de equipamen-
tos para salvamento em escadas e 
apresentação teatral com a abor-
dagem: Responsabilidade jurídica 
sobre os acidentes do trabalho.

O evento, envolvendo diversos setores e em-
presas fabricantes e fornecedores de equi-
pamentos de proteção ao trabalhador, teve 
as ilustres participações do Centro de Refe-
rência a Saúde do Trabalhador do Município 
de Diadema, representada pela coordena-
dora Kátia Chelly Kanasawa; da diretora do 
Instituto Polígono de Ensino, Maria Melito; 
do presidente do SINTESP, Marcos Antonio 

Ribeiro; do vice-presidente regional do SIN-
TESP do ABCDMRP, Luiz Carlos Crispim; e 
da coordenadora da Saúde Ocupacional do 
Senai Mário Amato.

Segundo Luiz Carlos Crispim, a participação 
dos profissionais ligados ao setor superou a 
expectativa do evento em termos de público 
com, aproximadamente, 250 profissionais 

presentes entre Engenheiros de Segurança 
do Trabalho, Técnicos de Segurança, Enfer-
meiros do Trabalho, Cipeiros, Bombeiros 
Civis e Militares, Assistentes Sociais, entre 
outros profissionais marcaram presença ao 
encontro. “O objetivo principal do evento 
foi de aprimorar os conhecimentos técnicos 
acerca do assunto e atualização profissional 
dos conceitos e práticas quanto as novas 
normas de segurança do trabalho”, desta-
cou Crispim.

Além de Luiz Crispim, o evento contou com 
a colaboração de todos os direto-
res da regional, como Francisco 
Tadeu, Daniel Martinez e Augusto 
Jordani, responsáveis pela organi-
zação do encontro.

A região do ABC Paulista tem sido 
destaque na mídia com os altos índi-
ces alarmantes de acidentes do traba-
lho e saúde ocupacional.

Por isso, é importante ressaltar que o 
evento ocorreu pelo esforço e união de vá-
rios setores: Proseg Consultoria, Evacchair 
Equipamentos em alturas, RSA Emergências, 
Vigoseg Assessoria Técnica, Promat Luvas 
Profissionais, Instrutherm Equipamentos de 
Medições Ambientais, Gilfire Equipamentos 
contra Incêndios, Honeywell Proteção Visu-
al, Ekilibrio, Berenelli Distribuidora de EPI´S e  
Editora Brasil Sustentável.  
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o regional sintesp ABc realiza 5º encontro técnico 
em segurança e saúde do trabalho no ABc

ribeirão preto sediou seminário sobre proteção respiratória

E 
m Ribeirão Preto ocorreu o Seminário 
- Proteção Respiratória e as Novas Re-

gulamentações, realizado em 18/10, na 3M 
unidade de Ribeirão Preto, com apoio e pa-
trocínio da mesma. Os participantes foram 
recepcionados com Coffee Break, Almoço, 
Brindes e um excelente evento técnico.

As inscrições foram limitadas em 60 parti-
cipantes, nos quais estiveram presentes 45 
participantes, entre Técnicos de Segurança, 
Médicos e Engenheiros, entre outros.

No Senac de Franca ocorreu a Palestra 
Responsabilidade Civil e Criminal, realiza-
da 19/10, para o alunos Técnicos de Se-
gurança do Trabalho, com a presença de 
90 alunos.

Segundo Evaldir Jesus de Morais, diretor 
vice-presidente Regional do SINTESP, a 
regional passa por um momento muito 
bom, pois os profissionais estão podendo 
participar de vários eventos que têm sido 
elaborados por sua diretoria. 

Ribeirão Preto e Franca também foram pontos 
de encontro dos profissionais do setor de SST 

Luiz Carlos Crispim e Marcos Ribeiro, na solenidade 
de abertura do encontro no ABC, onde mais de 
250 profissionais conferiram as palestras técnicas e 
atividades lúdicas em prol da SST
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presidente prudente/sp

No dia 07/10 foi à vez de Presidente Pru-
dente, das 19h15 às 22h15, com a Palestra 
sobre a NR-18 e suas alterações, com Laér-
cio Fernandes, vice-presidente do SINTESP, e 
com forte atuação na construção civil.

O evento contou com participação de cerca 
de 140 participantes, que foram recebidos 
pelo diretor do Senac da cidade, Mauro de 
Nardi Costa; Antonio Tadeu da Costa, coor-
denador do curso de SST; e pelos diretores 
da Regional Presidente Prudente: Claudio 
Pereira de Lima (vice-presidente); Sérgio Oli-
veira, Nilson Flausino e João Cabrera.

A Regional, com o objetivo de valorizar e 

reconhe-
cer os pro-
fissionais 
da região, 
homena-
geou o 
profissio-
nal Técni-
co de Segurança do Trabalho, Vitalino Ja-
cinto de Souza.

Em ambos os eventos esteve presente o 
presidente do SINTESP, Marcos Ribeiro. “O 
SINTESP gostaria de 
estar em todos os 
645 municípios do 

Estado de São Paulo e a forma que encon-
tramos de estarmos presente é realizar, atra-
vés de nossas regionais, grandes encontros 
como estes que fizemos em Marília e Presi-
dente Prudente”, afirma Marcos Ribeiro.  

E 
ste mês de Outubro, antepenúltimo do ano de 
2011, o SINTESP, através das Regionais, rea-

lizou diversos encontros nos quais pode comparti-
lhar com os profissionais informações atualizadas 

e, mais que isso, mostrou que, cada vez mais, a 
entidade cresce e aparece em todo o Estado.

sintesp cada vez mais presente no interior de sp

Mais de 70 pessoas prestigiaram o 
encontro dos TSTs em Marília.

Representantes da Regional SINTESP, Cosmo Palásio (terceiro da 
esquerda para a direita), e Marcos Ribeiro (segundo da esquerda 
para a direita) destacaram a importância do evento para a região

Um público com mais de 140 profissionais, em Presidente 
Prudente, assistiram a palestra sobre NR-18

marília/sp

No dia 06/10 em Marília, das 15h00 às 18h00, foi realizado 
o Encontro dos Técnicos de Segurança do Trabalho, no qual 
compareceu grande número de profissionais e alunos, mais 
de 70 pessoas foram contemplados com a palestra de Cosmo 
Palácio de Morais Junior, com o tema “13 Passos para atua-
ção eficaz do profissional de SST”.

O evento, realizado na Unidade Educacional Senac, contou 
com a presença  da gerente, Rita de Cássia; e do coordenador 
de Curso de SST Marília, Marcos A. Brino; e dos diretores da 
Regional de Presidente Prudente, Nilson Flausino; e da Regio-
nal de Bauru, Eduardo Vaccaro.
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B uscando inovar e otimizar a 
oferta de cursos aos preven-

cionistas em Segurança e Saúde do 
Trabalho e, especialmente, o Téc-
nico de Segurança do Trabalho, o 
SINTESP passa a adotar nova pos-
tura, para a realização de cursos.

A nova sistemática consiste em 
ofertar todos os cursos, sem pre-
visão de data para realização. Os 
interessados enviarão e-mail para 

treinamento@sintesp.org.br, informando 
o curso de interesse e sua preferência de 
data e horários: se na semana, manhã, tar-
de ou noite ou sábados período integral.

Para os profissionais que estão fora da 
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 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 Segurança 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 

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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o primeiro presidente do sintesp,  
  oduvaldo requião, destaca desafios  
do tst nos dias atuais

omo resgate da história de uma 
das entidades mais importan-
tes no cenário de Segurança 
e Saúde do Trabalho em São 
Paulo, nesta edição do Primeiro 
Passo, entrevistamos Oduvaldo 

Requião, ex-presidente do SINTESP, que nos 
contou como foi sua experiência no início dos 
trabalhos da entidade, as lutas que enfrentou 
e sua opinião sobre os desafios que ainda 
persistem para consolidar as ações em prol 
dos Técnicos de Segurança do Trabalho. 

Oduvaldo conta que a principal alavanca para 
começarem os primeiros passos para formar a 
entidade que viria a ser o SINTESP, foi a falta 
de uma entidade que representasse a classe 
prevencionista, pois existia muita instabilidade 
na área. Conforme ele, o usual era o profissio-
nal ser contratado na empresa como Supervi-
sor de Segurança e, nem sempre tinha a quali-
dade de técnico, o que muitas vezes, inclusive, 
o desvirtuava da competência da profissão. “O 
supervisor era contratado para cumprir a lei, 
mas acabava trabalhando em outras funções. 
Também acontecia muito das empresas colo-
carem anúncios no jornal pedindo Supervisor 
de Segurança para trabalhar como jardineiro, 
tomar conta de passarinho e se ele não cum-
prisse o que a empresa determinava, era demi-
tido”, narra Oduvaldo. 

Neste início de caminhada profissional na 
SST, Oduvaldo lembra que para ser supervisor, 

o profissional passava por um curso de três 
meses que também já não era o ideal, pois 
passava apenas uma pequena ou quase nada 
de experiência. “Eu mesmo passei por isso. 
Entrei numa empresa e o dono queria que eu 
fizesse outras tarefas, como ronda na empre-
sa, etc. Não tinha nada a ver com a profissão, 
e, devido a isso, na área mesmo a gente não 
podia fazer  nada, ficávamos de pés e mão 
amarrados”, observa. 

Conforme ele, a situação era tão absurda que 
não podia quase entrar na fábrica para exer-
cer a função do supervisor de segurança pro-
priamente dita. “Cheguei a pegar vigilantes 
dormindo e passei a situação para a empresa, 
mas eles não levavam a sério. Era muito difícil 
mostrar a importância das nossas observações 
para garantir a qualidade de vida no ambiente 
de trabalho”, salienta.

Com isso, Oduvaldo disse que os profissionais 
atuantes na época sentiram a necessidade de 
se unirem e fazerem algo para valorizarem seu 
papel. “Foi quando ‘cutuquei a onça e levantei 
a lebre’ sobre o quadro de insatisfação geral 
da profissão e me juntei a um editor de revista 
e fomos à luta em prol da SST. Começamos 
a colher assinaturas, fizemos a assembleia 
para montar a Aprossetesp – Associação Pro-
fissional dos Supervisores de Segurança do 
Trabalho do Estado de São Paulo, em 1982, 
e na época já existia um volume significati-
vo de profissionais. Nessa mesma época o 

Ministério do Trabalha realizava 
a Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes do Trabalho, no 
Senac Dr. Vila juntamente com o 

CONPAT – Congresso Nacional de Prevenção 
de Acidentes, alguns dos mais importantes 
do setor na época, promovidos em conjunto 
com a Fundacentro, que era muito mais ativa 
nesses tempos”, recorda Oduvaldo. 

Para valorizar mais a profissão dos técnicos, 
Odulvado informou que a Aprossetesp forta-
leceu suas ações, por meio de congressos que 
tinham como objetivos levar informação, con-
grassamento e as novidades do mercado na 
área de segurança, ou seja, atualização para 
os profissionais. “O primeiro foi no Centro de 
Convenções Rebouças e teve como enfoque 

a Regulamentação da Profissão 
e o registro da associação 
no Ministério do Trabalho. 
Tínhamos mais de 180 pes-
soas presentes, com muita 
gente nos corredores por 
causa da lotação máxima que 
atingimos. Explicamos o que 
a associação estava fazendo 
junto ao Ministério porque não 
existia a profissão, era uma 

C

Es
pe
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al

Oduvaldo destaca que os primeiros passos, 
através da Aprossetesp, que levaram à formação 
do SINTESP, visaram construir uma entidade que 
representasse a classe prevencionista. Hoje, o 
principal desafio do SINTESP é que o PPRA seja 
assinado pelo Técnico de Segurança do Trabalho

Oduvaldo, em Brasília, para  
defender a regulamentação da profissão.
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função que o próprio Ministério criou, mas 
não regulamentou nada, então, nós tínhamos 
que provar para os especialistas da Comissão 
de Enquadramento Sindical, formada por pes-
soas de governo, dos trabalhadores, etc, que 
a gente existia, que estávamos no mercado e 
era necessário a regulamentação da profissão 
para sua oficialização e criação do registro da 
entidade”, descreve Oduvaldo. 

Segundo ele, todo o processo foi elaborado 
através de um advogado sindical indicado 
por um profissional que era da comissão do 
Ministério, que orientou que fosse criada a ca-
tegoria através de uma exposição de motivos 
e encaminhamento de toda a documentação 
pertinente junto ao DRT, que era a entidade 
responsável por aprovar esse tipo de assunto. 

“Mandamos toda a documentação para o 
DRT, que encaminhou para Brasília e também 
tivemos que ir até lá para sermos ouvidos. 
Por isso, levamos um advogado que era da 
área trabalhista, o Dr. João Emílio de Bruin, 
para nos defender nessa comissão. Na época, 
eles falavam que nós éramos uma categoria 
armada, então o governo, que já não queria 
regulamentar sindicato nenhum, solicitou que 
expuséssemos o que era o ‘supervisor de segu-
rança’. Feito isso, no dia seguinte saiu o defe-
rimento e a Aprossetesp passou a existir como 
uma associação registrada na DRT. Esse foi o 
primeiro passo para começarmos os trabalhos 
que levaram à criação do SINTESP em 1988”, 
detalhou o ex-presidente. 

Oduvaldo conta que na época em que iniciou 
os trâmites para a obtenção da carta sindical 
da Aprossetesp, no Ministério do Trabalho, foi 
quando saiu da entidade, em 1986. Ele in-
forma que neste ano aconteceu a eleição da 
nova diretoria e um dos grandes destaques 
da associação nesse momento foi a realização 
do Terceiro Encontro Nacional de Se-
gurança e Medicina do Trabalho, no 
auditório Elis Regina, quando o local 
foi inaugurado. “Tivemos o apoio da 
Fundacentro, de várias empresas, e do 
José Roberto Sevieri, da Revista Cipa, 
que foi um dos grandes apoiadores da 
nossa causa desde o início”, comenta.         

Entre as principais contribuições de sua 
gestão, Oduvaldo considera que foram o 
aumento da divulgação de produtos para 
a área de SST, a atuação da revista Cipa 

como veiculo informativo, e a mudança de 
supervisor de segurança para Técnico de Se-
gurança do Trabalho; “Com a aprovação da lei 
passamos a ser Técnicos de Segurança do Tra-
balho. Um detalhe importante é que na época 
fizemos um estudo na Fundacentro que mos-
trou que para a mudança de supervisor para 
técnico, a carga técnica do curso que eram três 
meses deveria passar a ser de um ano e nós 
colaboramos com o conteúdo técnico, pois o 
TST, na verdade, aprende todo dia. Por isso, 
aumentamos a carga horária, principalmente, 
para primeiros socorros e prevenção a incên-
dio, para ajudar na melhoria da formação do 
técnico”, conta Oduvaldo.

Atualmente, na opinião de Oduvaldo, um dos 
grandes problemas para o setor de SST é o 
aumento o número de acidentes, que em sua 
visão está acontecendo porque o Técnico de 
Segurança do Trabalho não está sendo valori-
zado dentro da empresa. “Quando ele é mais 
atuante é certo que o número de acidentes 
reduz. Um exemplo próprio é que cheguei a 
trabalhar numa empresa, no ABC, na trans-
formação de um prédio em supermercado, 
onde aconteciam cerca de três acidentes 
todos os dias e quando me contrataram con-
segui reduzir para quase 0 acidentes, pois 
ficava o tempo todo priorizando a segurança 
do trabalho. Isso demonstra que o trabalho 
de um TST dá certo”, observa.

E para o TST ser mais reconhecido no mercado 
de trabalho nos dias de hoje, Oduvaldo consi-
dera que a primeira ação é que o PPRA tem 
que ser assinado pelo Técnico de Segurança 
do Trabalho. “É ele quem tem que elaborar 
e assinar o PPRA como responsá-
vel. Isso vale 
também para 
os casos de 
e m p r e s a s 

que não tem técnico, mas que podem contra-
tar o técnico para fazer e assinar o seu PPRA. 
Somente assim o TST vai ser valorizado”. Para 
Odulvado, falta o Ministério do Trabalho criar 
essa lei que designa o TST como o responsá-
vel pelo PPRA, pois é quem mais tem aptidão 
no âmbito da Segurança e Saúde do Trabalho 
para tal atividade. “Esse é um dos principais 
desafios da categoria porque hoje qualquer 
um assina o PPRA e faz o mapa de risco. 
Quem não conhece os detalhes da Segurança 
e Saúde do Trabalho não tem condições de fa-
zer esse documento e pode por em risco a vida 
das pessoas”, alerta Odulvado.

Para ele, somente o conhecimento e a experi-
ência podem ajudar na definição de situações 
que sejam de risco em alto ou menor grau. 
“Presenciei o caso de uma padaria que foi fe-
chada pela ANVISA porque não tinha o PPRA. 
A padaria contratou uma empresa da qual o 
dono é um médico, que não compareceu ao 
local, mas pegou a lei na íntegra e entregou 
para o dono da padaria colocar no quadro 
como mapa de risco. Ele fez o PPRA somente 
com a lei, mas não apontou o risco, não apon-
tou falhas, quais EPIS que os trabalhadores 
têm que usar, etc. Ele simplesmente ganha por 
um serviço mal feito”, salienta Oduvaldo.

O ex-presidente comenta, ainda, que hoje tem 
sindicatos de outras categorias fazendo PPRA. 
“Banalizaram o serviço do técnico e para re-
verter esse caso vai precisar de muita luta e, 
por isso, considero que esse é um dos princi-
pais desafios dos TSTs no momento. Em vista 
disso, o presidente atual do SINTESP vai ter 
que ser mais incisivo para reverter esse qua-
dro em prol da nossa categoria”, conclui.  

Oduvaldo em reunião com outros  
presidentes de outros estados. 
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sintesp realiza 11º sábado de 
  capacitação permanente

N 
o dia 24 de setembro de 2011, na 
sede do SINTESP, ocorreu o 11° Sába-

do de Capacitação Permanente com o tema: 
O TST Articulando Ações de Implementação 
e Ampliação da Qualidade de Vida e o Bem-
-estar no Ambiente de Trabalho”, tendo 
como palestrante a Técnica de Segurança do 
Trabalho, Tarsia Jarcovis.

Altair Teixeira, diretor do SINTESP, um dos 
coordenadores do Sábado de Capacitação 
Permanente, explica que o evento têm como 
público-alvo os profissionais Técnicos de Se-
gurança do Trabalho. Tendo o Sábado de Ca-
pacitação Permanente objetivo de fornecer 
ao TST informações para a sua atualização 
em SST, esta palestra sobre qualidade de 
vida, forneceu, aos participantes, subsídios 
e informações importantes para a sua atu-
alização na área e possibilita ao profissional 
fazer a diferença na gestão das atividades 
do Sesmt.

Segundo Tarsia Jarcovis, trabalhar em um lo-
cal agradável é fundamental. “Em primeiro 
lugar, a empresa precisa acreditar que um 
bom ambiente de trabalho é importante e, 
a partir daí, começar a se preocupar com 

diversas questões, como flexibi-
lidade, respeito às pessoas e in-
vestimento nos trabalhadores”, 
explicou.

Desta forma, a palestra mos-
trou que passamos a maior parte de nossos 
dias no trabalho, grande parte dos profis-
sionais passa de 8 a 10 horas dentro das 
empresas, nada mais adequado do que 
prezar o bom relacionamento, seja entre os 
trabalhadores, ou até mesmo entre profis-
sional e gestor, tornando este período mais 
tranquilo, caso não haja o prazer em desen-
volver as atividades, por consequência, não 
seremos integralmente satisfeitos com nós  
mesmos. 

Para Tarsia, é difícil encontrar felicidade no 
trabalho se a cultura organizacional não é 
bem aceita. Trabalhar com pessoas que tor-
nam a rotina das empresas mais agradável é 
sempre positivo. É importante destacar que 
outros fatores, como  benefícios e remune-
ração, também são importantes. No entan-
to, no dia a dia, não influenciam diretamen-
te na harmonia e bem-estar do ambiente 
corporativo. “Se você  pretende participar 

de um processo se-
letivo em uma nova empresa, estude sobre 
ela, conheça qual é a visão, missão e valor. 
Surpreenda na entrevista, mostre interesse 
e conhecimento. Enfim, a base do conheci-
mento levará você para seu sucesso, acredi-
te nisso”, observou a especialista. 

Conforme explica Tarsia, hoje entende-se 
que as ideias, o conhecimento, a criatividade 
é que formam uma empresa  bem-sucedida 
e  competitiva através de gestão e processos  
inteligentes. “A criatividade é um detalhe 
que não podemos esquecer.  Enfrentar os 
desafios do dia a dia nem sempre são tão 
fáceis, é como o mar, às vezes calmo e, de 
repente, agitado. Vocês também devem es-
tar preparados para essas mudanças. Certa-
mente, a criatividade e o conhecimento se-
rão seus aliados, nunca se esqueçam disso. 
Aproveitem essa dica  e façam isso em suas 
carreiras profissional”, finaliza.  

A palestrante Tarsia mostrou que, como passamos a 
maior parte de nossos dias no trabalho, nada mais 
adequado do que prezar o bom relacionamento

O 
SINTESP - Sindicato dos Técnicos de Se-
gurança do Trabalho do Estado de São 

Paulo, promoveu  I Jornada de Segurança e 
Saúde no Trabalho SINTESP, no dia 21 de Ou-
tubro de 2011, na  sede, em São Paulo.

Com objetivos de atualização e esclarecimen-
tos de dúvidas aos profissionais Técnicos de 
Segurança do Trabalho, foram realizados cinco 
eventos simultâneos, das 15h00 às 17h00, sen-
do três mini cursos e dois plantões, onde o De-
partamento Jurídico e os Diretores do SINTESP 
estiveram à disposição para esclarecimento de 
dúvidas e recepção de sugestões ou denúncias.

Os cursos, realizados gratuitamente, procura-
ram abordar as informações atuais  e futuras 
que estão por vir no setor, no qual foi contem-
plado o mini curso de “Elaborando o PPRA”, na 

Sala 2, com Armando Henrique; o 
mini curso sobre “As principais 
alterações da NR 12”, na Sala 3, 
com Jorge Berruezo; e mini curso 
sobre “A nova  NR 36”, na Sala 
4, com Julio Jordão. Todos com 
inscrições esgotadas e sala cheia, 
evidenciando a importância da en-
tidade na capacitação per-
manente dos profissionais.

O encerramento do even-
to se deu às 17h00 com 
o presidente do SINTESP, 
Marcos Ribeiro, falan-
do sobre os “Rumos e 
Futuro” da categoria dos 
Técnicos de Segurança do 
Trabalho de São Paulo.  

i Jornada de segurança e saúde do trabalho

Vários profissionais comparecem na sede do SINTESP 
para participarem dos mini cursos, ministrados por Jorge 
Berruezo, Armando Henrique e Julio Jordão, durante a I 
Jornada de SST da entidade
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sintesp participa de reunião entre o sintracon-sp e a dosat 

N 
o dia 8 de setembro de 2011, o pre-
sidente do SINTESP, Marcos Antonio 
Ribeiro, e o vice-presidente Laercio Fer-

nandes Vicente, participaram da reunião reali-
zada por Antonio de Sousa Ramalho, presiden-
te do Sintracon-SP,  junto à Dosat - Delegacia 
de Investigações sobre Infração contra a Orga-
nização Sindical e Acidentes de Trabalho, criada 
pela Polícia Civil, com o objetivo de propor uma 
parceria entre Dosat e sindicatos.

Segundo Ramalho, a iniciativa visa melhorar 
ainda mais as condições de fiscalização das 
condições de segurança no trabalho, evitando 
doenças ocupacionais que precarizam a vida 
dos trabalhadores não só da construção civil 
como de outras atividades.

 “Com a recente mudança estrutural da Dosat, 
que saiu do bairro do Bom Retiro, onde estava 
lotada, e foi para a Rua Marquês de Parana-
guá, lugar de menor tamanho, houve a neces-
sidade de redução de 50% do quadro de pes-
soal daquela importante entidade”, explicou 
Ramalho. “Assim sendo, fiz questão de procu-
rar o órgão público para auxiliar no processo 

de equacionamento do 
problema surgido”, in-
formou o sindicalista.

Durante a reunião, Ra-
malho propôs ao delega-
do titular da Dosat, Archi-
medes Casão Vera Junior, 
a formação de um fórum 
permanente de debates, 
através da mobilização do movimento sindical.

“Estamos à disposição da entidade para, em 
conjunto, atuarmos de forma firme nas questões 
envolvendo a segurança do trabalhador. Basta, 
para tanto, que a Dosat, através de seus técnicos 
competentes, nos mostre os melhores e mais 
consequentes caminhos”, salientou Ramalho.

 O delegado Archimedes Casão agradeceu e 
enalteceu a iniciativa de Ramalho realizando 
uma nova reunião no dia 13 de setembro, 
quando se reuniram com o delegado seccio-
nal, Wilson Correia da Silva, e o delegado-geral 
do órgão, Dejar Gomes Neto. A parceria ficou 
acertada, sendo que as partes envolvidas a 

consideram um avanço na fiscalização e no 
combate ao trabalho inseguro.

Técnicos especializados da Delegacia deverão 
realizar palestras elucidativas aos trabalhadores 
da Construção Civil e de demais atividades den-
tro da filosofia de alertar quanto à importância 
da luta contra atividades ilegais e dos benefícios 
trazidos pela prática da prevenção de acidentes.

Para Marcos Ribeiro, do SINTESP, a iniciativa 
do Sintracon-SP, através de seu presidente, 
soma para que o setor de Segurança e Saúde 
do Trabalho alcance resultados mais positivos 
de agora em diante com o importante apoio 
técnico da Dosat. 

A reunião promovida por Ramalho da Construção, na Dosat, 
visou propor uma parceria em prol da melhoria das condições de 
fiscalização de segurança do trabalho no setor da construção civil e 
outras atividades
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a A importância da proteção do direito  

ao livre exercício profissional

N um primeiro momen-
to surge o Inspetor 

de Segurança do Trabalho, 
geral mente escolhido dentre 
aqueles trabalhadores que 

demonstravam grandes interesses em exer-
cer essa função. Como processo constante 
de mudanças e  avanços da tecnologia e da 
relação de trabalho, os Inspetores de Segu-
rança do Trabalho precisavam acompanhar 
esse desenvolvimento e por outro lado tor-
nava-se necessária a criação de dispositivo 
legal que permitisse o desenvolvimento dos 
trabalhos de forma organizada e uniforme. 

Assim, em 27 de julho de 1972, o Ministério 
do Trabalho editou a portaria Ministerial nº 
3237/72, criando a função do Supervisor de 
Segurança do Trabalho, instituindo formação 
emergencial a cargo da Fundacentro para 
qualificação desse profissional. Enfim, na 
data de 27 de Novembro de 1985, surge a 
Lei 7410 criando a Profissão do Técnico de 
Segurança do Trabalho e também a Espe-
cialização de Engenheiros e Arquitetos em 
Engenharia de Segurança do Trabalho.

 A Lei torna a Profissão de Técnico de Segu-
rança do Trabalho a única no Brasil voltada 
para a prevenção e promoção da seguran-
ça e saúde do trabalhador, quando define 
que aos Engenheiros e Arquitetos a espe-
cialização em Segurança e Saúde do Traba-
lho. A lei define no Art. 2º que o exercício 
da profissão de Técnico de Segurança do 
Trabalho será permitido, exclusivamente:

I - ao portador de certificado de conclusão 
de curso de Técnico de Segurança do Traba-
lho, a ser ministrado no País em estabeleci-
mentos de ensino de 2º grau;

II - ao Portador de certificado de conclusão 
de curso de Supervisor de Segurança do Tra-
balho, realizado em caráter prioritário pelo 
Ministério do Trabalho;

III - ao possuidor de registro de Supervisor 
de Segurança do Trabalho, expedido pelo 
Ministério do Trabalho, até a data fixada na 
regulamentação desta Lei.

Já no Art. 3º diz que o exercício da ativida-
de de Engenheiros e Arquitetos na espe-
cialização de Engenharia de Segurança do 
Trabalho dependerá de registro em Conse-
lho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia e o de Técnico de Segurança do 
Trabalho, após o registro no Ministério do 
Trabalho, ou seja, a presente lei já define 
que não compete ao Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia reali-
zarem o registro profissional do Técnico de 
Segurança do Trabalho.

Tendo a profissão criada e regulamentada 
através do Decreto nº 92.530 de 9 de Abril 
de 1986, definido a quem compete realizar 
o registro profissional, a saber Ministério 
do Trabalho e Emprego, este edita em 1989 
a Portaria 3275 onde define que as ativida-
des do Técnico de Segurança do Trabalho 
são as seguintes:

I - informar o emprega-
dor, através de parecer 
técnico, sobre os riscos 
exigentes nos ambien-
tes de trabalho, bem 
como orientá-los sobre 
as medidas de elimina-
ção e neutralização;

II - informar os trabalhadores sobre os riscos 
da sua atividade, bem como as medidas de 
eliminação e neutralização;

III - analisar os métodos e os processos de 
trabalho e identificar os fatores de risco de 
acidentes do trabalho, doenças profissionais 
e do trabalho e a presença de agentes am-
bientais agressivos ao trabalhador, propondo 
sua eliminação ou seu controle;

IV - executar os procedimentos de segurança e 
higiene do trabalho e avaliar os resultantes alcan-
çados, adequando-os estratégias utilizadas de 
maneira a integrar o processo prevencionista em 
uma planificação, beneficiando o trabalhador;

V - executar programas de prevenção de aci-
dentes do trabalho, doenças profissionais e do 
trabalho nos ambientes de trabalho, com a par-
ticipação dos trabalhadores, acompanhando e 
avaliando seus resultados, bem como sugerin-
do constante atualização dos mesmos estabe-
lecendo procedimentos a serem seguidos;

VI - promover debates, encontros, campanhas, 
seminários, palestras, reuniões, treinamentos 

Valdizar Albuquerque
Diretor Estadual Sindi-
cato dos. Técnicos de 

Segurança do Trabalho. 
Diretor Regional Sudeste 

pela Fenatest. Membro 
da Comissão Nacional  

Tripartite – NR 06  
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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...
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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:  

Jornal do SinteSp - Ano 2011 - nº 238

e utilizar outros recursos de ordem didática 
e pedagógica com o objetivo de divulgar as 
normas de segurança e higiene do trabalho, 
assuntos técnicos, visando evitar acidentes do 
trabalho, doenças profissionais e do trabalho;

VII - executar as normas de segurança referen-
tes a projetos de construção, aplicação, refor-
ma, arranjos físicos e de fluxos, com vistas  à 
observância das medidas de segurança e higie-
ne do trabalho, inclusive por terceiros;

VIII - encaminhar aos setores e áreas compe-
tentes normas, regulamentos, documentação, 
dados estatísticos, resultados de análises e ava-
liações, materiais de apoio técnico, educacional 
e outros de divulgação para conhecimento e 
auto-desenvolvimento do trabalhador;

IX - indicar, solicitar e inspecionar equipa-
mentos de proteção contra incêndio, recursos 
audiovisuais e didáticos e outros materiais 
considerados indispensáveis, de acordo com a 
legislação vigente, dentro das qualidades e es-
pecificações técnicas recomendadas, avaliando 
seu desempenho;

X - cooperar com as atividades do meio am-
biente, orientando quanto ao tratamento e 

destinação dos resíduos industriais, incenti-
vando e conscientizando o trabalhador da sua 
importância para a vida;

XI - orientar as atividades desenvolvidas por 
empresas contratadas, quanto aos procedi-
mentos de segurança e higiene do trabalho 
previsto na legislação ou constantes em con-
tratos de prestação de serviço;

XII - executar as atividades ligadas à segurança 
e higiene do trabalho utilizando métodos e téc-
nicas científicas, observando dispositivos legais 
e institucionais que objetivem a eliminação, 
controle ou redução permanente dos riscos de 
acidentes do trabalho e a melhoria das condi-
ções do ambiente, para preservar a integridade 
física e mental dos trabalhadores;

XIII - levantar e estudar os dados estatísticos de 
acidentes do trabalho, doenças profissionais e 
do trabalho, calcular a frequência e a gravidade 
destes para ajustes das ações prevencionistas, 
normas regulamentos e outros dispositivos de 
ordem técnica, que permitam a proteção cole-
tiva e individual;

XIV - articular-se e colaborar com os setores res-
ponsáveis pelos recursos humanos, fornecendo-

-lhes resultados de levantamento técnicos de ris-
cos das áreas e atividades para subsidiar a adoção 
de medidas de prevenção em nível de pessoal.

XV - informar os trabalhadores e o emprega-
dor sobre as atividades insalubre, perigosas e 
penosas existentes na empresa, seus riscos es-
pecíficos, bem como as medidas e alternativas 
de eliminação ou neutralização dos mesmos;

XVI - avaliar as condições ambientais de tra-
balho e emitir parecer técnico que subsidie o 
planejamento e a organização do trabalho de 
forma segura para o trabalhador;

XVII - articular-se e colaborar com os órgãos e 
entidades ligados à prevenção de acidentes do 
trabalho, doenças profissionais e do trabalho;

XVIII - participar de seminários, treinamento, 
congressos e cursos visando o intercâmbio e o 
aperfeiçoamento profissional.

Quaisquer dúvidas suscitadas e os casos omis-
sos serão dirimidos pela Secretaria de Seguran-
ça e Medicina do Trabalho e o SINTESP tem re-
alizado interação constante com o órgão para 
proteção do direito ao livre exercício profissio-
nal do Técnico de Segurança do Trabalho. 



Jornal do SinteSp - Ano 2011 - nº 238

S I N T E S P14

A Diretoria Social do SINTESP, sob a coor-
denação do diretor Wagner De Paula, 

exerce um papel muito importante em prol 
do Técnico de Segurança do Trabalho. Essa 
diretoria foi criada, principalmente, em aten-
dimento à CLT, com base nos artigos 513 e 
514, que dispõem sobre os deveres dos Sin-
dicatos. Por meio do trabalho dessa direto-
ria, o SINTESP oferece serviços aos associa-
dos diversos que possibilita participação e 
desenvolvimento cultural, intelectual, lazer e 
serviços com descontos especiais como con-
vênios médicos, odontológicos, instituições 
de ensino e outros.Nossa categoria possui 
uma característica que é possuir muitos pro-
fissionais na condicão de consultor e por ser 
autônomos ou trabalharem em pequenas e 
micro empresas não possuem estes benefí-
cios e assim o SINTESP supre essa carência.

Para atender com mais eficácia e eficiência 
esse dispositivo legal, a Diretoria Social gos-
taria que os Técnicos de Segurança do Traba-
lho se manifestassem e sugerisse empresas 
e serviços para parcerias. Nesta gestão todas 
as Regionais do SINTESP ficaram responsá-
veis por levantar as necessidades locais em 
todo o estado, neste sentido o associado 
deve entrar em contato e informarem quais 
são as suas necessidades em relação aos 
benefícios que precisam, em especial, nas 
proximidades onde estão localizados, tanto 
na capital quanto no interior do Estado.

Segundo De Paula, portanto, o TST deve infor-
mar o tipo de convênio que precisa, se possível, 
sugerindo os estabelecimentos, como óticas, 
dentistas, creches, instituições de ensino, etc, e 
os respectivos contatos, como telefone e a pes-
soa responsável, que a Diretoria irá propor o 
convênio para que vigore oficialmente e venha 
a atender a demanda do profissional.

Outro ponto importante colocado por De Pau-
la é que o SINTESP, através da Diretoria Social, 
também disponibiliza um serviço que é a Bolsa 
de Emprego, por meio da qual o 
associado pode acessar o link no 
site do SINTESP e preencher um 
cadastro com os seus dados pro-
fissionais na busca de uma vaga. 
Além dos profissionais, as empre-
sas também podem se cadastrar 
para fazer uso desse serviço. Elas 
podem consultar a bolsa 
de empregos e ver quais 
são os currículos que estão 
disponíveis e que atendem 
melhor a sua necessidade, 
informa o diretor.

O Técnico de Segurança pode conhecendo em-
presas que tenha vagas pode informá-la sobre 
essa prestação de serviço que é gratuita.

Entre as várias ações desenvolvidas pela 
Diretoria Social, De Paula destaca o convê-
nio com o Conpej Conselho Nacional dos 
Peritos Judiciais da República Federativa do 
Brasil, no qual, após a conclusão do cur-
so de Perito, a filiação do TST é gratuita e 
conta com desconto de 15% na anuidade 
do Conselho. Para o TST que já atua como 
Assistente Técnico nas perícias está sendo 
desenvolvido um curso específico com o 
objetivo de capacitar o Técnico de Segu-
rança do Trabalho para que ele tenha mais 
conhecimento nas atividades do Perito, pois 
muitos atuam como assistente, mas não tem 
esse conhecimento técnico suficiente, o que 
muitas vezes, incide até em perdas das cau-
sas trabalhistas nas empresas pelo fato do 
profissional não fazer as manifestações per-

tinentes no âmbito da Segurança e Saúde do 
Trabalho no momento da perícia, comenta 
De Paula, o qual solicita ainda que mandem 

propostas para serem incluídas 
na grade curricular do curso.

Neste ano firmamos parceria com 
o Buffet Monte Castelo Eventos, 
onde o associado poderá realizar 
suas festas de debundantes, casa-
mentos com muita sofisticação e 

baixo custo.

Vários profissionais tem 
usado e aprovado as 
instalações das colônias 
de férias conveniadas ao 
SINTESP e estamos pes-

quisando clubes e resorts para férias, finais 
de semana em todo o estado de São Paulo e 
outros para ampliar a oportunidade de lazer 
aos associados.   

Para De Paula, uma lacuna identificada pela 
Diretoria Social é a questão que diz respei-
to aos aposentados. Ele observa que muitos 
profissionais que são sócios depois que se 
aposentam se afastam do sindicato, porém 
o sócio que se aposenta ganha um desconto 
de 50% no valor da anuidade associativa.

É importante que eles saibam disso e, como 
sócios do SINTESP, continuem gozando de 
todos os benefícios que o sindicato oferece, 
ressalta De Paula.

A Diretoria Social atende os associados por 
telefone e e-mail: 11 3362-1104 - Nextel 
7861-9326 - ID 82*207 / depaula@sin-
tesp.org.br. 

diretoria social do sintesp desenvolve  
    ações sociais em prol do tst

O diretor De Paula ressalta 
que a Diretoria Social do 
SINTESP gostaria que os TSTs se 
manifestassem mais diretamente 
junto ao sindicato para que, 
assim, seja possível atendê-los 
com mais eficácia
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50%

O SINTESP também possui parcerias com diversos descontos especiais para 
nossos associados: 

• Advocacias
• Óticas
• Seguros
• Oficinas

• Faculdades/ 
   Universidades
• Clínica Odontológica
• Colônia de férias

• Restaurantes
• Colégios
• Psicólogos
• Copiadoras

Conheça os benefícios  
concedidos aos associados 

 do SINTESP no site  
www.sintesp.org.br

Parceria SINTESP com Buffet 
Monte Castelo Eventos
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N 
os dias 20 e 21 de outubro de 2011, o 
Tribunal Superior do Trabalho – promoveu 

o Seminário de Prevenção de Acidentes de Tra-
balho, em Brasília. Marcos Ribeiro, presidente do 
Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho 
no Estado de São Paulo, participou do evento re-
presentando a entidade e entregou, nas mãos do 
excelentíssimo presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho, Dr. João Orestes Dalazen, um exemplar 
da publicação do Jornal 
1º Passo, cuja capa expõe 
a assinatura do Termo de 
Adesão ao Protocolo de 
Cooperação Técnica en-
tre o SINTESP e o Tribunal 
Superior do Trabalho

Com quatro paineis 
na programação, sin-
dicalistas, magistrados, 
empresários, governo e 
comunidade discutiram 
temas como: O aciden-
te de trabalho e suas 
causas, Repercussões do acidente de trabalho, 
Prevenção efetiva do acidente de trabalho e 
Experiências e políticas de prevenção de aci-
dente de trabalho e suas aplicações. 

Marcos Ribeiro ressaltou a importância do debate 
em âmbito nacional e trouxe excelentes contribui-

ções para o setor prevencionista: “faltam investi-
mentos nas Superintendências Regionais do Tra-
balho e na Fundacentro, dois importantes órgãos, 
um na fiscalização e o outro em pesquisa na área 
prevencionista”, afirma o presidente do SINTESP.

Dentre os temas apresentados, Marcos desta-
cou a participação do médico sanitarista e do 
trabalho, Zuhrer Handar, da Organização Inter-

nacional do Trabalho – OIT; que 
sugeriu que a melhor maneira 
de se prevenir os acidentes de 
trabalho é um pacto entre tra-
balhadores e empregadores 
pelo cumprimento das normas 
internacionais de segurança de 
trabalho previstas na OIT. Ao 
lado disso, outro fator funda-
mental seria uma ação política 
eficaz de segurança de saúde e 
prevenção por parte do Gover-
no Federal - uma “verdadeira 
política de integração” entre o 
Congresso Nacional e os Minis-

térios do Trabalho e Emprego e da Previdência 
Social – para que fosse estabelecida uma “cul-
tura de prevenção”, com planos, metas e diretri-
zes para a proteção do trabalhador.

O presidente do Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS, Mauro Luciano Hauschild, afirmou, 

durante a sua exposição no Seminário, que as 
ações regressivas – que buscam das empresas 
o ressarcimento aos cofres da Previdência do di-
nheiro gasto com o pagamento de pensões, au-
xílio acidente e aposentadorias a trabalhadores 
acidentados – servirão de base de sustentação 
jurídica para outras ações, também regressivas, 
relativas a acidentes de trânsito, a fim de que o 
dinheiro gasto pela Previdência com as vítimas 
seja ressarcido pelos condutores.

carta de Brasília alinha diretrizes 
para prevenir acidentes de trabalho.

Divulgada ao fim do Seminário de Prevenção 
de Acidentes do Trabalho realizado pelo Tribunal 
Superior do Trabalho, a Carta de Brasília, assina-
da pelos participantes, propõe uma tomada de 
posição que envolva Estado, empresas, traba-
lhadores e a sociedade em geral para atacar de 
forma eficiente o grave problema dos acidentes 
de trabalho no país.

Ao longo dos dois dias do Seminário, especialis-
tas de diversos campos do conhecimento expuse-
ram seus pontos de vista, consolidados na Carta, 
que prega a necessidade de instituição de políti-
cas públicas “realistas e eficazes” para solucionar 
um problema que “atinge diretamente a dignida-
de da pessoa humana”. Conheça o documento 
na íntegra em nosso site www.sintesp.org.br  

seminário de prevenção de Acidentes de trabalho

Marcos Ribeiro, presidente do 
SINTESP, e Dr. João Orestes Dalazen, 
presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho, no momento da entrega 
de um exemplar do Jornal 1º Passo

cipeiros e profissionais do sesmt promoveram  
     encontro em ipaussu, no interior de são paulo

O Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Fabricação do Álcool, 
Químicas, Farmacêuticas, Plásticas, 

Tintas e Vernizes de Ipaussu e Região, com 
sede na cidade de Ipaussu, no interior de 
São Paulo, realizaram no dia 28 de setembro 
de 2011, o 2º Encontro Regional de mem-
bros da CIPA e do SESMT - Serviços Espe-
cializados em Engenharia de Segurança e 
Medicina do Trabalho.

Durante o evento foram apresentadas três 
palestras. A primeira foi com a médica es-
pecialista em Medicina do Trabalho Marina 
de Oliveira Fernandes; em seguida, o tema 
apresentado foi sobre Ergonomia e Ginástica 

Laboral no Mercado de Trabalho com Lívia 
Ghirello. Para finalizar, o palestrante Anto-
nio Carlos Vieira discorreu sobre as Res-
ponsabilidades Civil e Criminal do Cipeiro 
e do profissional do SESMT em acidentes 
de trabalho.

O encontro ocorreu no Centro Comuni-
tário Ipaussuense. O presidente do SIN-
TESP, Marcos Antonio Ribeiro, prestigiou 
a iniciativa e ressaltou a importância 
desses encontros para disseminar a 
importânc ia 
da segurança 
e saúde no tra-
balho. 

Marcos Ribeiro, presidente do SINTESP (terceiro da direita para a esquerda) 
parabenizou os representantes do 2º Encontro Regional de membros da Cipa 
e do SESMT por terem promovido um excelente evento na cidade de Ipaussu
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como funcionA o portAl

Nesta primeira etapa de implantação do 
Portal, que pode ser acessado no endereço 
https://portalambiental.cetesb.sp.gov.br/
pla/, todas as solicitações de alvarás para 
supressão de vegetação nativa no Estado 
e intervenções em Áreas de Proteção aos 
Mananciais da região metropolitana de São 
Paulo poderão ser feitas via internet. É ne-
cessário cadastrar-se e preencher os dados. 
A segunda etapa, prevista para dezembro, 
englobará as demais solicitações relativas ao 
licenciamento ambiental e documentos téc-
nicos, como pareceres.

A medida beneficiará diversos setores, se-
gundo o governo: móveis, hotéis e similares, 
fabricação e conserva de frutas, laticínios, 
atividades de impressão, forjaria, estamparia, 

serviços de tratamento de metais, lâmpadas 
e equipamentos de iluminação, entre outros.

No evento, também foi apresentado o Siste-
ma Integrado de Licenciamento (SIL) perante 
os órgãos estaduais e municipais convenia-
dos. Ele reúne Centro de Vigilância Sanitária, 
Corpo de Bombeiros, Cetesb e prefeituras 
conveniadas, somando as autorizações exigi-
das para o funcionamento de uma empresa.

Pelo sistema, será possível processar os licen-
ciamentos considerados de baixo potencial po-
luidor e abrir uma empresa em três dias. A ação 
está orquestrada entre 53 municípios, que as-
sinaram convênio, segundo informou o secre-
tário de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia 
do Estado, Paulo Alexandre Barbosa.  
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te são paulo lança portal para  
   licenciamento ambiental eletrônico

A 
Cetesb lançou, no dia 24 de 
outubro de 2011, na sede da 

Fiesp, em São Paulo, SP, o novo Portal 
de Licenciamento Ambiental.

O lançamento do Portal representa 
um sinal de maturidade: “Nós con-
fiamos nas pessoas, por isso 45% 
dos processos de licenciamento de 
atividades de baixo impacto passam 
a ser declaratórias”, acrescentou o 

governador Geraldo Alckmin. De acordo com 
ele, a ferramenta “não irá flexibilizar o rigor 
quanto ao licenciamento, mas promoverá a 
agilidade”.

Essa medida possibilitará que os técnicos da 
Cetesb tenham foco prioritário sobre os empre-
endimentos de alto impacto ambiental; o órgão 
ganhará reforço com a chegada de cem novos 
funcionários. Mas, segundo o presidente da 
Cetesb, Otavio Okano, as reclamações somam 
hoje menos de 0,5% dos licenciamentos.

A previsão é que o prazo de licenciamento 
seja reduzido de 90 dias para 5 dias para os 
empreendimentos de baixo impacto. E os mais 
complexos, que demandam estudos e levam 
aproximadamente dois anos, em média, te-
nham prazos reduzidos em pelo menos 30%.

técnicas de segurança do trabalho estão 
conquistando seu espaço na sst

I nicialmente, a profissão Técnico em 
Segurança do Trabalho era puramente 
masculina; hoje com a liberdade da mu-

lher na escolha de suas profissões e com  
sua capacidade de adaptação e desenvol-
vimento profissional, essa realidade vem 
mudando de forma lenta, porém progressi-
va. A técnica de segurança vem quebrando 
paradigmas e dando o tom feminino em 
busca da igualdade de direitos. A mulher 
com sua sensibilidade, sua capacidade de 
enxergar e analisar as situações com uma 
olhar especial, fez o diferencial em algumas 
profissões contribuindo para o mundo do 
trabalho e para a sociedade. Porém, segun-
do Tânia A. Santos, diretora do SINTESP, 

da Secretaria da Mulher, ainda há muito o 
que mudar, é preciso quebrar a resistências 
ainda existente à igualdade de direitos e 
coibir todas as formas de violência contra 
a mulher. 

“Ainda é grande o numero de profissionais 
mulheres que sofrem discriminação em 
seus locais de trabalho por serem conside-
radas simples mão-de-obra, por não terem 
oportunidade de concorrer à igualdade de 
salários ou a cargos de carreira junto aos 
homens em seus locais de trabalho; e  pior, 
ainda é grande o número de mulheres que 
sofrem abusos, violência e assédio”, relata 
Tânia.

Em prol dessa igualdade, Tânia conta que a 
Força Sindical promoveu no dia 30 de setem-
bro de 2011, o seminário para as dirigentes 
sindicais, com o intuito de debaterem as pro-
postas de projeto de “lei da igualdade nas 
relações de trabalho”, o qual criará mecanis-
mos para prevenir e coibir a discriminação, e 
garantir a igualdade de condições nas rela-
ções de trabalho.

“A mulher tem que se inserir em busca de 
seus direitos e igualdade, bem como nas 
relações sindicais em prol da segurança, da 
saúde, mas bem maior que isso, no direito hu-
mano do trabalhador em possuir um trabalho 
salubre e sem riscos”, conclui Tânia. 
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diretor do sintesp compõe gtt de trabalho em Altura

O 
diretor do SINTESP, Júlio Jordão, 
como representante dos trabalha-
dores pela Força Sindical, passa a 

compor o GTT – Grupo de Trabalho Tripartite, 
da Norma Regulamentadora sobre Trabalho 
em Altura, conforme Portaria Nº 275, de 26 
de Setembro de 2011, da Secretaria de Ins-
peção do Trabalho, publicada no DOU em 
28/09/2011, Seção I, Página 81. 

O objetivo da SIT, por meio deste GTT, é analisar 
as sugestões recebidas da sociedade e elaborar 
proposta da Norma Regulamentadora sobre 
Trabalho em Altura.

O GTT será composto por cinco membros 
titulares representantes das bancadas do 
Governo, dos trabalhadores e dos emprega-
dores, designados pela Secretaria de Inspeção 
do Trabalho, conforme indicação formal do 
Coordenador da Bancada na CTPP.

Desta forma, os representantes do Governo são:

a) Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT/MTE
- Luiz Carlos Lumbreras Rocha

- Gianfranco Silvano Pampalon
- Joaquim Pereira Gomes

b) Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segu-
rança e Medicina do Trabalho - FUNDACEN-
TRO
- Artur Carlos Moreira da Silva
- Roberto do Valle Giuliano

II - Representantes dos Empregadores:

a) Confederação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo - CNC
- Luis Sérgio Soares Mamari

b) Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil - CNA
- Eduardo Yojiro Koizumi

c) Confederação Nacional da Indústria - CNI

- José Henriques da Silva Tavares
- Henrique da Fonseca Marques
- Hélio Domingo R. Carvalho

III - Representantes dos Trabalhadores:

a) Central Única dos Trabalhadores - CUT
- Aguinaldo Bizzo
- Edilson Luis da Silva Almeida

b) Força Sindical
- Júlio Jordão

c) União Geral dos Trabalhadores - UGT
- Washington Aparecido dos Santos
- José Manoel Teixeira

A coordenação do GTT será exercida por mem-
bro indicado pela Secretária de Inspeção do 
Trabalho.  

O GTT irá analisar as sugestões recebidas 
da sociedade e elaborar a proposta da 
NR sobre Trabalho em Altura
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decreto nº 7.602, de 7 de novembro de 2011
Dispõe sobre a Política Nacional de Seguran-
ça e Saúde no Trabalho - PNSST.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 84, incisos 
IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo 
em vista o disposto no artigo 4 da Conven-
ção no 155, da Organização Internacional 
do Trabalho, promulgada pelo Decreto nº 
1.254, de 29 de setembro de 1994,  
    DECRETA:
     Art. 1º Este Decreto dispõe sobre a 
Política Nacional de Segurança e Saúde no 
Trabalho - PNSST, na forma do Anexo. 

ANEXO
POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA 
E SAÚDE NO TRABALHO OBJETIVO E 
PRINCÍPIOS 
      I - A Política Nacional de Segurança 
e Saúde no Trabalho - PNSST tem por 
objetivos a promoção da saúde e a melhoria 
da qualidade de vida do trabalhador e a 
prevenção de acidentes e de danos à saúde 
advindos, relacionados ao trabalho ou que 
ocorram no curso dele, por meio da elimi-
nação ou redução dos riscos nos ambientes 
de trabalho;  
      II - A PNSST tem por princípios: 
a) universalidade;
b) prevenção;
 c) precedência das ações de promoção, 
proteção e prevenção sobre as de assistên-
cia, reabilitação e reparação;
 d) diálogo social; e
 e) integralidade; 
      III - Para o alcance de seu objetivo a 
PNSST deverá ser implementada por meio 
da articulação continuada das ações de 
governo no campo das relações de trabalho, 
produção, consumo, ambiente e saúde, com 
a participação voluntária das organiza-
ções representativas de trabalhadores e 
empregadores;

DIRETRIZES
      IV - As ações no âmbito da PNSST 
devem constar do Plano Nacional de Segu-
rança e Saúde no Trabalho e desenvolver-se 
de acordo com as seguintes diretrizes: 
 a) inclusão de todos trabalhadores 
brasileiros no sistema nacional de promoção 
e proteção da saúde;
 b) harmonização da legislação e a arti-
culação das ações de promoção, proteção, 
prevenção, assistência, reabilitação e 
reparação da saúde do trabalhador;
 c) adoção de medidas especiais para 
atividades laborais de alto risco;
 d) estruturação de rede integrada de 
informações em saúde do trabalhador;
 e) promoção da implantação de sistemas 
e programas de gestão da segurança e 
saúde nos locais de trabalho;
 f) reestruturação da formação em saúde 
do trabalhador e em segurança no trabalho 

e o estímulo à capacitação e à educação 
continuada de trabalhadores; 
 g) promoção de agenda integrada de 
estudos e pesquisas em segurança e saúde 
no trabalho;    

RESPONSABILIDADES NO  
ÂMBITO DA PNSST
V - São responsáveis pela implementação 
e execução da PNSST os Ministérios do 
Trabalho e Emprego, da Saúde e da Previ-
dência Social, sem prejuízo da participação 
de outros órgãos e instituições que atuem 
na área;  
VI - Cabe ao Ministério do Trabalho e 
Emprego: 
 a) formular e propor as diretrizes da ins-
peção do trabalho, bem como supervisionar 
e coordenar a execução das atividades 
relacionadas com a inspeção dos ambientes 
de trabalho e respectivas condições de 
trabalho;
 b) elaborar e revisar, em modelo tripartite, 
as Normas Regulamentadoras de Segurança 
e Saúde no Trabalho;
 c) participar da elaboração de progra-
mas especiais de proteção ao trabalho, 
assim como da formulação de novos 
procedimentos reguladores das relações 
capital-trabalho;
 d) promover estudos da legislação 
trabalhista e correlata, no âmbito de sua 
competência, propondo o seu aperfeiçoa-
mento;
 e) acompanhar o cumprimento, em 
âmbito nacional, dos acordos e convenções 
ratificados pelo Governo brasileiro junto a 
organismos internacionais, em especial à 
Organização Internacional do Trabalho - OIT, 
nos assuntos de sua área de competência;
 f) planejar, coordenar e orientar a 
execução do Programa de Alimentação do 
Trabalhador; e
 g) por intermédio da Fundação Jorge 
Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina 
do Trabalho - FUNDACENTRO: 
     1. elaborar estudos e pesquisas pertinen-
tes aos problemas que afetam a segurança 
e saúde do trabalhador;  
     2. produzir análises, avaliações e 
testes de medidas e métodos que visem à 
eliminação ou redução de riscos no trabalho, 
incluindo equipamentos de proteção coletiva 
e individual;  
     3. desenvolver e executar ações 
educativas sobre temas relacionados com 
a melhoria das condições de trabalho 
nos aspectos de saúde, segurança e meio 
ambiente do trabalho;  
     4. difundir informações que contribuam 
para a proteção e promoção da saúde do 
trabalhador;  
     5. contribuir com órgãos públicos e enti-
dades civis para a proteção e promoção da 
saúde do trabalhador, incluindo a revisão e 

formulação de regulamentos, o planejamen-
to e desenvolvimento de ações interinstitu-
cionais; a realização de levantamentos para 
a identificação das causas de acidentes e 
doenças nos ambientes de trabalho; e  
     6. estabelecer parcerias e intercâmbios 
técnicos com organismos e instituições afins, 
nacionais e internacionais, para fortalecer a 
atuação institucional, capacitar os colabora-
dores e contribuir com a implementação de 
ações globais de organismos internacionais; 
 VII - Compete ao Ministério da Saúde:
 a) fomentar a estruturação da atenção in-
tegral à saúde dos trabalhadores, envolven-
do a promoção de ambientes e processos 
de trabalho saudáveis, o fortalecimento da 
vigilância de ambientes, processos e agravos 
relacionados ao trabalho, a assistência 
integral à saúde dos trabalhadores, reabili-
tação física e psicossocial e a adequação e 
ampliação da capacidade institucional;
 b) definir, em conjunto com as secre-
tarias de saúde de Estados e Municípios, 
normas, parâmetros e indicadores para 
o acompanhamento das ações de saúde 
do trabalhador a serem desenvolvidas 
no Sistema Único de Saúde, segundo 
os respectivos níveis de complexidade 
destas ações;
 c) promover a revisão periódica da 
listagem oficial de doenças relacionadas ao 
trabalho;
 d) contribuir para a estruturação e 
operacionalização da rede integrada de 
informações em saúde do trabalhador;
 e) apoiar o desenvolvimento de estudos e 
pesquisas em saúde do trabalhador;
 f) estimular o desenvolvimento de proces-
sos de capacitação de recursos humanos em 
saúde do trabalhador; e
 g) promover a participação da comuni-
dade na gestão das ações em saúde do 
trabalhador; 
      VIII - Compete ao Ministério da Previ-
dência Social: 
 a) subsidiar a formulação e a proposição 
de diretrizes e normas relativas à interseção 
entre as ações de segurança e saúde 
no trabalho e as ações de fiscalização e 
reconhecimento dos benefícios previdenci-
ários decorrentes dos riscos ambientais do 
trabalho;
 b) coordenar, acompanhar, avaliar e 
supervisionar as ações do Regime Geral 
de Previdência Social, bem como a política 
direcionada aos Regimes Próprios de 
Previdência Social, nas áreas que guardem 
inter-relação com a segurança e saúde dos 
trabalhadores;
 c) coordenar, acompanhar e supervisionar 
a atualização e a revisão dos Planos de 
Custeio e de Benefícios, relativamente a 
temas de sua área de competência;
 d) realizar estudos, pesquisas e propor 
ações formativas visando ao aprimoramen-

to da legislação e das ações do Regime 
Geral de Previdência Social e dos Regimes 
Próprios de Previdência Social, no âmbito de 
sua competência; e
 e) por intermédio do Instituto Nacional do 
Seguro Social - INSS:     1. realizar ações de 
reabilitação profissional; e  
     2. avaliar a incapacidade laborativa para 
fins de concessão de benefícios previden-
ciários.

GESTÃO
      IX - A gestão participativa da PNSST 
cabe à Comissão Tripartite de Saúde e 
Segurança no Trabalho - CTSST que é cons-
tituída paritariamente por representantes 
do governo, trabalhadores e empregadores, 
conforme ato conjunto dos Ministros de 
Estado do Trabalho e Emprego, da Saúde e 
da Previdência Social.  
      X - Compete à CTSST: 
 a) acompanhar a implementação e propor 
a revisão periódica da PNSST, em processo 
de melhoria contínua;
 b) estabelecer os mecanismos de valida-
ção e de controle social da PNSST;
 c) elaborar, acompanhar e rever periodi-
camente o Plano Nacional de Segurança e 
Saúde no Trabalho;
 d) definir e implantar formas de 
divulgação da PNSST e do Plano Nacional 
de Segurança e Saúde no Trabalho, dando 
publicidade aos avanços e resultados 
obtidos; e
 e) articular a rede de informações sobre 
SST. 
      XI - A gestão executiva da Política será 
conduzida por Comitê Executivo constituído 
pelos Ministérios do Trabalho e Emprego, da 
Saúde e da Previdência Social; e  
      XII - Compete ao Comitê Executivo: 
 a) coordenar e supervisionar a execução 
da PNSST e do Plano Nacional de Segurança 
e Saúde no Trabalho;
 b) atuar junto ao Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão para que 
as propostas orçamentárias de saúde e 
segurança no trabalho sejam concebidas de 
forma integrada e articulada a partir de cada 
programa e respectivas ações, de modo a 
garantir a implementação da Política;
 c) elaborar relatório anual das atividades 
desenvolvidas no âmbito da PNSST 
encaminhando-o à CTSST e à Presidência da 
República;
 d) disponibilizar periodicamente informa-
ções sobre as ações de saúde e segurança 
no trabalho para conhecimento da socieda-
de; e
 e) propor campanhas sobre Saúde e 
Segurança no Trabalho.

Publicação:
Diário Oficial da União - Seção 1 - 08/11/2011 , 
Página 9 (Publicação Original)
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Prezado leitor, este espaço é seu. Sua 
manifestação é importante para que 

possamos dar voz às sugestões, elogios, 
críticas, outros. Acesse no site do SINTESP o 
link 'Fale Conosco' e mande sua mensagem

 “Gostaria de informações 
sobre treinamentos na região de 
Ribeirão Preto/SP”.
Ricardo Henrique de Almeida 
Técnico de Segurança do Trabalho 
 
Resp.: Caro Colega Ricardo Henrique 
de Almeida, antes de mais agra-
decemos seu contato e especial-
mente seu interesse em atualização 
profissional. Não sei se você sabe, 
mas nosso Sindicato além da Sede 
em SP, tem suas regionais, sendo 
que o responsável por Ribeirão Preto 
e o nosso estimado Diretor Evaldir 

Jesus de Moraes. Estou copiando sua mensa-
gem a ele para que possam trocar informações. 
Havendo qualquer dificuldade fique a vontade 
em voltar o contato. Paz e bem.
Cosmo Palasio
Diretor do SINTESP
 

 “Sou Técnico em Segurança do Trabalho 
em uma empresa aqui em Presidente Pru-
dente interior de São Paulo, gostaria muito 
que o SINTESP fosse mais presente aqui na 
nossa região, tal como realizando cursos e 
treinamentos para capacitação dos profis-
sionais da área. Sempre acesso a página do 

Sindicato na Internet para participação de 
cursos, mas não há como participar, pois a 
maioria deles só são realizados aí na capital 
e acaba se tornando inviável a participação, 
pelo motivo financeiro e também pelo 
longo período que temos que ficar afastado 
de nossas empresas. É por isso que não sou 
associado e também pelo mesmo motivo 
vários colegas de profissão não são associa-
dos. Peço que estudem a possibilidade de 
fortalecer o sindicato aqui na nossa região, 
assim da mesma maneira os profissionais es-
tarão mais fortalecidos e teremos, também, 
um sindicato mais forte e participativo”.
Alex Fernandes Ferreira
Técnico de Segurança do Trabalho

Resp.: “Caro Alex, estamos fazendo Sindicato 
na região de Presidente Prudente desde 1984, 
lamentavelmente nossa região tem mostrado 
que os profissionais da área não querem a ajuda 
do Sindicato e o desenvolvimento da categoria, 
pois nem sindicalizar-se mesmo com a anuidade 
baixa como é a nossa. Todos nossos diretores 
regionais trabalham para dar o sustento a suas 
famílias, pois não são diretores remunerados e, 
além de trabalharem prestam serviços ao sindi-
cato sem nada a receber, portanto sempre digo 
“quem faz o sindicato é na verdade cada um de 

nós, cerrando fileiras junto a categoria, filiando, 
colaborando, buscando informações, conhe-
cendo a sede, o sindicato”, enfim, estar sempre 
grato à categoria que o profissional representa. 
Costumo dizer que não existe sindicato forte, ou 
sindicato fraco, existe categoria forte ou catego-
ria fraca, pois sindicato é cada um de nós.
No local da sede do sindicato tenho uma 
academia de ginástica, chego no local as 06:30 
da manhã, saiu as 24:00 horas, e neste ano, 
no local, ainda não recebi a visita de nenhum 
profissional que veio buscar informações sobre 
sindicato ou segurança do trabalho.
Ainda faço pela categoria e pago sindicato 
porque sou grato à profissão que me deu tudo 
que tenho: casa, carro, bens e ainda três filhos, 
todos Técnico de Segurança do Trabalho, do 
qual nos orgulhamos muito, portanto compa-
nheiros ajude-nos a ajudar vocês. Filiem-se se ao 
SINTESP, vamos juntos, e quem sabe, futura-
mente, seremos grandes em todos os sentidos.
Laércio Sabiru Custódio
Diretor do SINTESP
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