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Marcos Antonio Ribeiro 
Presidente do SINTESP

O 
primeiro editorial do ano de 
2005, Primeiro Passo nº 178, 
deno minado “O Ano da Mudan-

ça”, rela tava a expectativa, entre outros 
temas, sobre a manifestação referente à 
vontade de realização de ações integradas 
entre os principais Ministérios interessados 
na segurança e saúde no trabalho: Minis-
tério do Trabalho e Emprego, Ministério da 
Previdência Social e Ministério da Saúde. 
Relata a matéria que o mais importante se-
ria a implementação das ações preventivas 
que deveriam nortear a Política Nacional 
de Segurança e Saúde do Trabalhador, já, 
na época, sendo discutida na CTPP (Co-
missão Tripartite Paritária Permanente).

Passados seis anos, assistimos fi nalmente, 
a implementação da PNSST, fruto de forte 
trabalho da sociedade prevencionista e, 
em especial, dos profi ssionais Técnicos de 
Segurança do Trabalho que puderam ver 
sua publicação, após termos encaminhado 
um abaixo-assinado em prol da PNSST à 
Presidência da República, trabalho de mo-
bilização iniciado pelo SINTESP na Expo 
Proteção de 2011.

Esse resgate na história é importante para 
que possamos refl etir no tempo e no es-
paço o quanto são demoradas às tomadas 
de decisões que favoreçam melhorias na 
Segurança e Saúde do Trabalho no Brasil, 

logo, acreditamos que, para um melhor 
enten  dimento dessa morosidade e outras 
difi culdades, é preciso responder “a quem 
interessa a segurança e saúde do trabalha-
dor no Brasil?”.

Sem dúvida, os maiores interessados de-
veriam ser os trabalhadores, mas podemos 
afi rmar que os maiores interessados são 
os profi ssionais de SST. Ofertamos, então, 
serviços de prevenção para os trabalhado-
res, que deveriam ser os mais interessados, 
ofertamos nossos serviços e conhecimentos 
técnicos para o empregador, que deveria ser 
um dos mais interessados, mas, na realidade, 
vivenciamos em nosso dia a dia uma cons-
tante batalha, grande esforço da sociedade 
prevencionista, trabalhando, pressionando 
e alertando o Estado para criar e aprimorar 
ferramentas que facilitem esses dois atores 
“empregados e empregadores” a virem a se 
interessar, cada vez mais, pelo assunto.

Neste raciocínio, longe de ser a verdade 
absoluta, talvez esteja a explicação do por-
que a SST não consiga avançar como deve-
ria ter avançado e porque, a cada dia que 
passa, mais e mais trabalhadores adoecem 
e ou falecem em suas ocupações.

Está na hora dos empregados discutirem 
e assumirem a pauta da SST por seus re-
presentantes legais. A SST ainda não é 

prioridade dos Ministérios responsáveis 
pela PNSST. No MTE, por exemplo, a prio-
ridade é geração de emprego e renda não 
importando as condições destes e, ainda, 
na pasta é preciso empregar esforços para 
o combate ao trabalho escravo e análogo 
à escravidão no nosso país, imaginem as 
situações quanto à integridade física e 
mental dos trabalhadores, então?

Também não é preciso ter somente uma 
prioridade, o Estado pode ter várias prio-
ridades e, para isso, existem os departa-
mentos, secretarias. O que precisamos é 
de investimento em recursos humanos e 
uma mudança de cultura em SST no Brasil 
e, agora, acredito que poderemos avançar 
efetivamente, uma vez que já se inicia um 
trabalho para implementar a educação 
de Segurança e Saúde do Trabalho nos 
ensinos fundamental e médio, fruto da 
implementação da PNSST.

Desta forma, onde, hoje, está escrito que 
cabe às empresas cumprirem e fazer cum-
prir as normas de segurança e medicina do 
trabalho deverá ser “cabe às empresas cum-
prir e fazer cumprir as normas de segurança 
e medicina do trabalho e, aos sindicatos das 
categorias preponderantes e aos órgãos 
responsáveis pela PNSST, assegurarem o 
cumprimento dos dispositivos legais de SST 
pelos empregadores e empregados”.  
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F 
oi realizado em São José dos Campos, 
dia 25 de fevereiro de 2012, o seminário 
“Atendimento de Emergências Quími-

cas”, com a proposta que visa o aperfeiçoa-
mento dos profi ssionais da região, tendo em 
vista ser uma matéria de interesse de muitos 
profi ssionais da região do Vale do Paraíba. 

O evento aconteceu no SENAC de São José 
dos Campos e contou com o apoio da em-
presa KAEFY do Brasil. Carlos Alberto Franco, 
coordenador em Resgate Técnico da empresa 
Kaefy do Brasil, apresentou a palestra para 
mais de 100 pessoas, aproximadamente, entre 
Técnicos de Segurança do Trabalho e estudan-
tes da área de Segurança do Trabalho.

Segundo Jacy Pitta, vice-presidente da Regio-
nal SINTESP Vale do Paraíba, o evento atingiu 
as expectativas dos organizadores e partici-

pantes. “A iniciativa despertou o interesse 
e aprofundamento maior do conheci-
mento desta área de atuação”, ressaltou. 

Para Pitta, eventos como esse servem para 
despertar o interesse e aprofundamento 
do tema, haja vista que nas abordagens 
dos palestrantes são passadas somente 
informações superfi ciais dos assuntos, 
fazendo com que os profi ssionais da área 
possam avaliar o seu conhecimento e ve-
rifi car a necessidade de investir em cursos 
com mais aprofundamento nos temas. 
“O evento teve o objetivo de trazer o co-
nhecimento e desenvolvimento dos profi ssio-
nais de Segurança do Trabalho da região do 
Vale do Paraíba”, observou Pitta.

Pitta fez questão de informar que este se-
minário é realizado sem custo algum para o 

profi ssional de segurança, solicitando apenas 
dois quilos de alimentos, que são doados à 
uma entidade de assistência à dependente 
químicos, sendo que os mesmos são entre-
gues à entid ade no próprio evento e diante da 
plateia.  

O 
Curso “PPRA: Como Ges-
tão em Segurança e Saú-

de no Trabalho” foi realizado 
nos dias 9 e 10 de março de 
2012, no Centro de Santos, SP. 
Promovido pela Regional San-
tos do SINTESP, o curso contou 
com 13 participantes.

O instrutor Armando Henrique, Técnico de 
Segurança do Trabalho e diretor Executivo 
do SINTESP, apresentou, ao público presen-
te, composto por Técnicos de Segurança do 
Trabalho, estudantes prevencionistas e inte-
ressados em geral, a importância do PPRA na 
gestão da segurança e saúde do trabalho. 

“Nós sempre entendemos que o PPRA é a 
principal ferramenta de trabalho para fazer 
com que a segurança do trabalho aconteça 
nas fábricas através de um programa de ação, 
Acontece que muitos acham que o programa 
é diferente de gestão, mas, na verdade, a 
gestão e o PPRA não tem muita diferença, 
os dois se compõem. Porém, até entendo que 

um programa bem feito pode 
ser chamado de gestão e o 
PPRA teve essa função. Ele foi 
criado em 1995 para atender 
um grande vazio que existia 
em nossa área de não ter um 
programa de trabalho, mas ao 
longo do tempo vieram mui-
tas distorções e, hoje, esta-
mos desmistifi cando algumas 
delas e resgatando sua apli-
cação junto aos profi ssionais 
que atuam na área de SST, 
mostrando que o PPRA é uma 
ferramenta efi caz em prol da 
qualidade de vida nos ambientes de traba-
lho”, explicou Armando.

A programação abordou a Organização In-
ternacional do Trabalho – OIT e princípios de 
gestão em SST; Defi nição do programa com 
formatação ofi cial; Resgate dos programa de 
segurança existente nas empresas; Medição 
da efi cácia ou desempenho em SST; Objetivos 
e  unifi cação das ações prevencionistas; Orga-

nização e estrutura do PPRA;Participação da 
Cipa; Revisão, etapas e conteúdo; Avaliação 
dos riscos e exposição dos trabalhadores – 5 
grupos de riscos; A implantação das medidas 
de controle; Registro e divulgação de dados; 
Integralidade; Participação; Aspecto negocial; 
O meio ambiente; Competência para elabo-
ração; Medidas de controle; Monitoramen-
to; Planilha como ferramenta; Fiscalização do 
governo; e Responsável pelo programa.  

O Curso “PPRA: Como Ges-
tão em Segurança e Saú-

de no Trabalho” foi realizado 
nos dias 9 e 10 de março de 
2012, no Centro de Santos, SP. 
Promovido pela Regional San-
tos do SINTESP, o curso contou 

O instrutor Armando Henrique, Técnico de 
Segurança do Trabalho e diretor Executivo 
do SINTESP, apresentou, ao público presen-
te, composto por Técnicos de Segurança do 
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Regional SINTESP Santos 
   realizou curso sobre PPRA

Regional SINTESP Vale do Paraíba promove curso sobre
    “Atendimento de Emergências Químicas”

Os participantes do curso sobre PPRA fi caram a par de 
uma das ferramentas mais importantes para promover a 
qualidade de vida nos ambientes de trabalho

O curso realizado na cidade de São José dos 
Campos levou informações importantes para os 
profi ssionais de SST, na região do Vale do Paraíba
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N 
o dia 8 de Março, Dia Internacional 
da Mulher, mais uma vez, o SINTESP 
fez questão de celebrar essa data tão 

importante para o universo feminino. Este 
ano, o enfoque principal da entidade foi por 
meio da participação no evento promovido 
pelas Centrais Sindicais, no qual o SINTESP 
esteve junto com a Força Sindical.

Segundo Tania Angelina dos Santos, diretora 
do SINTESP e coordenadora da Secretaria de 
Formação Profi ssional, o evento foi um ato 
através de passeata, a qual saiu da Praça da 
Sé e terminou na Praça da República, com 
falas e manifestações de todas as centrais 
durante o percurso. “Foi defi nido, pelas se-
cretarias da mulher das centrais e entidades 
sindicais, a passeata como ato de manifesto 
em virtude das questões de gênero no mun-
do do trabalho, da diversidade e da violência 
constante e crescente contra a mulher, sem 
ações defi nidas por parte do Estado para 
coibir a violência e promover a igualdade de 
gênero nas relações de trabalho, bem como 
amparar a mulher no trabalho decente: di-
reito a creches, assédio moral, discriminação, 
entre outros”, comentou Tania.

Participaram da passeata cerca de 800 pes-
soas, homens e mulheres, dentre elas pro-
fi ssionais diversos, TSTs, dirigentes sindicais. 
Tania participou como diretora responsável 
pela pasta, sendo acompanhada pelos dire-
tores Sebastião Ferreira, Wagner De Paula; e 
do presidente do SINTESP, Marcos Ribeiro.

Sobre a evolução da participação da mulher 
no setor de Segurança e Saúde do Trabalho, 
Tânia observa que até alguns anos atrás a mu-
lher tinha como opção, por exemplo, estudar 
e se profi ssionalizar para ser secretária; com a 
necessidade de expandir seus conhecimentos 
e atuar em outras profi ssões, a mulher desco-
briu a área de SST e, aos poucos, foi se iden-
tifi cando com a profi ssão. “Inicialmente, em 
uma turma de 30 estudantes, apenas duas ou 
três eram mulheres, hoje são 10 mulheres em 
uma turma de 30”, exemplifi ca.

Tania destaca que o SINTESP pode ajudar a 
valorizar o papel da mulher nos ambientes 

de trabalho promovendo a igualdade de gê-
nero e valorizando a atuação da profi ssional. 
“Minha expectativa é que a atuação do ou 
da TST seja de excelência sempre, para que 
a estatística de acidentes e doenças do tra-
balho um dia seja exemplo como matéria de 
curso de formação somente. Se a introdução 
da mulher na área fi zer essa diferença, me-
lhor ainda”, salienta.

Em paralelo a passeata, também no dia 8, 
Tania conta que foi promovida, na sede do 
SINTESP, a seguinte palestra técnica: “Novo 
Perfi l do Técnico em Segurança do Trabalho”, 
apresentada por Édimo Silva, TST e auditor 
OHSAS 18001. O enfoque foi mostrar o novo 
cenário na área de ST em face da Política 
Nacional em Segurança e Saúde no Trabalho, 
bem como expor a necessidade do TST atuar 
com liderança nas questões de ST educando, 
mediando e promovendo melhorias de forma 
contínua frente a diversidade no ambiente de 
trabalho nas questões de gênero.

Além disso, no dia 2 de março, Tania par-
ticipou da abertura do “Março Mulher” a 
convite da Força Sindical, cujo seminário 
teve o tema Reforma Política e foi realizado 
na Câmara Municipal. Sua abordagem foi 
a inserção das dirigentes sindicais também  
nas questões políticas, haja vista a neces-
sidade de amparo das questões de gênero 
na reforma sindical.

A Regional Guarulhos do SINTESP também co-
memorou essa data em grande estilo. Confor-
me Selma Rossana, vice-presidente da Regio-
nal, no dia 8, o evento foi promovido no Salão 
do Sindiquímicos, que sempre presta apoio à 
realização dos eventos da regional. “Tivemos 
a presença de várias Técnicas em Segurança 
do Trabalho e também alguns técnicos que 
vieram prestigiar o encontro. A grande satisfa-
ção também foi a de contar com a presença do 
Marquinhos, presidente do SINTESP, que nos 
prestigiou munido de uma rosa, trazendo, com 
sua presença, o apoio às mulheres da Segu-
rança; e do diretor do Sindiquímicos na área 
de Saúde e Segurança do Trabalhador, Nelson 
Agostinho - o Nelsão - sempre pronto a apoiar 
os técnicos em qualquer situação”, informou.

SINTESP marcou seu apoio no 
     Dia Internacional da Mulher

Este ano, o SINTESP destacou o Dia In-
ternacional da Mulher por meio de várias 
iniciativas, tanto na capital quanto em 
Guarulhos. As homenagens ressaltaram 
a importância do papel feminino na área 
da SST
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Selma fez a abertura falando sobre o mundo 
sindical, a importância de associação, o apoio 
a nossa profi ssão e, sobretudo, sobre a cons-
ciência política. As palestras seguintes foram 
ministradas por Rodrigo Catelli e Cristina 
Cogo, ambos focando a questão física e emo-
cional do trabalho da mulher no campo da 
Prevenção de Acidentes. Rodrigo falou sobre 
a atividade física no momento atual, como 
controlar ansiedade e a emoção com alguns 
exercícios e Cristina abordou sobre o empe-
nho da mulher Técnica em Segurança, sua 
postura, seu respeito, seu lado emocional e, 
principalmente, enfatizou a questão do con-
ciliar as várias faces da mulher no dia a dia. 

Para Selma, o ponto máximo do evento foi 
quando cada Técnica de Segurança do Tra-
balho teve a oportunidade para falar de si, 
de sua inspiração e dos seus inspiradores 
para que adentrasse na área de segurança, 
de sua paixão e dedicação a profi ssão e, so-
bretudo, de suas expectativas. 

Selma recebeu várias mensagens que de-
monstraram a importância da iniciativa. Entre 
elas, Amanda Queiroz, Técnica em Segurança 
do Trabalho da Maggion Indústrias de Pneus 
e Máquinas LTDA., que agradeceu pela noite 

maravilhosa que 
lhe foi propor-
cionada. “Selma, 
você, realmente, 
conquistou o seu 
lugar por ser uma 
mulher diferenciada. Muita 
atitude, disposição e competência 
são qualidades que admiro. Pa-
rabéns... E que Deus te ilumine 
sempre”, expressou. Irene, Téc-
nica em Segurança do Trabalho 
da Rapidão Cometa, disse ter adorado 
o encontro. Estarei me programando 
para participar das reuniões mensais. 
Selma, que Deus lhe conceda muita 
saúde para continuar sendo bom exemplo 
pra todas as Técnicas, que como eu tenho or-
gulho de ter você como  referência. Sucesso 
sempre!”, destacou em sua mensagem.

“São respostas como essas que me incen-
tivam a continuar promovendo encontros 
aos nossos profi ssionais”, pontuou Selma. 
Conforme ela, na sequência foi oferecido 
um lanche e a distribuição de vários brin-
des oferecidos pelas empresas Daianny 
Lingeries,  Sblabow Artes Personalizadas, 
VMP Papéis.

Marcos, presidente do SINTESP, ressaltou a 
importância do apoio da entidade  às mulheres 
prevencionistas. “As mulheres estão ocupan-
do os espaços na área de SST e com grande 
competência. Elas estão sendo bem aceitas e 
fazendo a diferença. Estão no mesmo patamar 
que os homens, fazendo trabalhos que nunca 
imaginaríamos tempos atrás. Isso é um avanço 
muito importante. O problema, ao meu ver, é 
que não estão sendo remuneradas como de-
vem, mas a tendência é igualar, pois elas têm 
todo um diferencial para lidar com a questão 
da SST em nosso dia a dia que devemos valori-
zar”, declarou.  

Tania, juntamente com outros diretores, repre-
sentou o SINTESP na passeata promovida pelas 
Centrais Sindicais. Mais de 800 pessoas participa-
ram do ato de manifesto em virtude das questões 
de gênero no mundo do trabalho
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M 

uitas empresas adotam ferramen-
tas que as ajudam a gerenciar 
seus negócios e, para isso, veem 
a necessidade de atuar pontual-
mente em fatores como: questões 

ambientais, qualidade do produto, bem como as 
relacionadas com a qualidade de vida, seguran-
ça e saúde dos trabalhadores. Essas empresas 
sabem que um sistema de gestão corretamente 
implantado, além de agregar valor ao seu negócio, 
é uma excelente oportunidade para consolidar a 
melhoria contínua. Com o objetivo de ajudar nesse 
viés, há, aproximadamente, quatro anos, sob a su-
pervisão da ABNT – Associaç ão Brasileira de Nor-
mas Técnicas, através de uma Comissão Especial 
de Segurança e Saúde do Trabalho, foi construída 
a NBR 18801 – Sistema de Gestão e Segurança 
e Saúde no Trabalho. A norma foi aprovada, mas 
um comunicado da ABNT, em novembro de 2011, 
informou o adiamento de sua vigência para 2014.  

Em paralelo, o Ministério do Trabalho e Empre-
go tem atuado para formatar uma NR de Ges-
tão, motivo que levou o adiamento da NBR 
18801 pela ABNT. A ação causou um grande 
descontentamento no setor prevencionista, em 
especial, aos membros da comissão especial da 
ABNT, justamente por já existir todo um traba-
lho sacramentado que resultou na NBR 18801 
e que atende prontamente as necessidades das 
empresas em termos de aplicar a gestão no se-
tor de SST, não havendo cabimento a constru-
ção de outra norma com este caráter. 

A partir de então, o caso tem gerado uma ampla 
discussão sobre a importância de uma norma de 
Gestão em Segurança e Saúde do Trabalho e a 
necessidade de que entre em vigor o mais rápido 
possível a NBR 18801. Outro foco da discussão é 
a importância da gestão de SST nas empresas, o 
que é, o que não é, como fazer, quais seus bene-
fícios, entre outros. Para falar sobre as polêmicas, 
soluções e expectativas que envolvem esse as-
sunto, o Primeiro Passo entrevistou especialistas 
que atuam na Segurança e Saúde do Trabalho, 
participam na elaboração de normas e são do-
centes em Sistemas de Gestão.

Desmistifi cação
Armando Henrique, Técnico de Segurança do Tra-
balho, diretor Estadual do SINTESP, Coordenador 
do Fórum Interestadual dos Técnicos de seguran-
ça do Trabalho, Membro da CNT PNSST, destaca 
que a primeira coisa que tem que acontecer no 
setor da Segurança e Saúde do Trabalho é des-
mistifi car o que é gestão de segurança e saúde 
do trabalho. “Cada um enxerga a gestão de 
forma diferenciada e quase sempre muito mais 
focada na questão tecnicista”, observa. Por isso, 
para Armando, a primeira coisa que precisamos 
entender é que só existe gestão de segurança e 
saúde do trabalho quando podemos contar nes-
se processo com três componentes, que são in-
dispensáveis. Primeiro o “treinamento”. Não dá 
para fazer Segurança e Saúde do Trabalho sem 
investir em treinamento, qualifi cação, difundir 
conhecimento e é nesse ponto que entra mui-
to bem a função do especialista. O segundo é 
“investimento”.  Sem esse item não dá pra fazer 
SST, pois deve-se incorporar ações de segurança 
e saúde do trabalho dentro do negócio da em-
presa. O terceiro é o “comprometimento”. Se-
gundo Armando, é inadmissível uma situação de 
empurra-empurra na qual cada um puxa a corda 
para o seu lado. “Assim, se não houver o míni-
mo de comprometimento das partes envolvidas 
que atuam na área de SST, não haverá gestão. 
Tem que existir comprometimento do próprio 
trabalhador e das suas representações, como as 
entidades sindicais. O Governo, sobretudo, deve 
exercer o seu papel de Estado, ou seja, tem que 
fazer com que as partes se entendam e quando 
elas não se entenderem é papel do governo fazer 
a arbitragem. Neste contexto o Governo é muito 
omisso em relação a certas questões, tira o corpo 
fora e deixa as partes se degladiarem. É por situ-
ações como essa que sempre defendemos que 
o governo seja forte. Temos que ter pessoas nos 
Ministérios do Trabalho, da Previdência e da Saú-
de que exerçam, realmente, um papel de Estado 
para fazerem valer as ações que são inerentes ao 
Governo”, declara Armando.

Segundo ele, é a partir disso que começamos, 
verdadeiramente, a desmistifi car o que é gestão. 

“Gestão é fazer as 
coisas na busca de 
resultados, caso 
contrário é gestão 
de papel, é ‘perfu-
maria’”. E, hoje, es-
tamos vendo muito 
mais preocupação 
com ‘perfumarias’, 
do que resultados.

Além disso, Arman-
do considera que o 
grande dilema em 
SST nos dias de 
hoje é as pessoas 
acharem que tem que existir um modelo fecha-
do, engessado, para poder fazer gestão. “Oras, 
se cada empresa é uma realidade diferente, não 
se pode fazer um sistema engessado. Então, 
quando se fala em construir uma NR de Gestão, 
como no caso está em curso agora através do 
Ministério do Trabalho, sou contra desde o início 
e continuo sendo, porque tudo que é norma de 
Governo engessa”, avalia Armando. 

Não ao engessamento
Para ele, o Governo tem que colocar princípios, 
fi scalizar. “Da minha parte, entendo que uma 
NR de Gestão ainda não é o que vai resolver os 
problemas existentes em SST, até porque temos, 
hoje, pelo menos cinco NRs que têm vieses de 
gestão. Por exemplo, a NR 1 já  tem o compo-
nente de gestão dentro da sua metodologia; 
assim como a NR 4, a NR 7, a NR 9, a 18, a 
32 e outras.  Portanto, se essas NRs já têm os 
seus traços de gestão e não estão dando os re-
sultados que se espera, vamos consertar esses 
erros, mudar o que não está dando resultado, 
caso contrário, vamos continuar do jeito que 
estamos hoje”, orienta Armando. 

Conforme ele, na área de SST está fazendo 
um discurso e praticando outro. “Com essa 
iniciativa da NR de gestão, por exemplo, esta-
mos procurando ‘matar o doente’, em vez de 
‘curá-lo’. Se as NRs existentes hoje não cura 

Gestão em Segurança e Saúde do Trabalho:
  NBR 18801, PNSST e
   Normas RegulamentadorasEs
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Armando: “Não pode-
mos deixar que haja 
engessamento. Com essa 
iniciativa da NR de gestão 
estamos procurando 
‘matar o doente’, em vez 
de curá-lo”
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o doente, não seremos teimosos em continu-
ar com o método, vamos mudar, pois defeito 
tem em tudo que é lei, as próprias NRs estão 
recheadas de defeitos, principalmente, as mais 
antigas, até porque era uma outra realidade. 
Mas, esse processo de industrialização de 
normas tem que parar. Temos que aproveitar 
o que existe. Pegar as coisas boas que tem 
nessas normas e fazer funcionar, depois, sim, 
se julgar necessário, construir novas normas. 
Então, isso prova que é necessária uma des-
mistifi cação da normas de gestão para que 
consigamos alcançar resultados efetivos na 
SST”, aconselha.  

Para Armando, a intenção de criar uma NR de 
Gestão não demonstra só um certo desespe-
ro por parte do Governo, por não conseguir 
resolver os problemas que existem com as 
ferramentas que já estão a disposição, mas 
também uma certa motivação marqueteira. 
“Sempre que se lança uma nova lei, há uma 
grande divulgação. E isso dá muito discurso, 
muitos holofotes. Depois que começa a bai-
xar a poeira inventa-se outra coisa pra fazer. 
Daqui a pouco estaremos com 200 NRs e as 
primárias nem estão sendo executadas direito, 
uma vez que os índices de mortes continuam 
aumentando”, comenta.

Armando aponta que outro cuidado que temos 
que ter é em relação aos interesses por trás de 
ações como essa. “Muitas vezes, quando se fala 
que se criou uma legislação para benefi ciar, no 
caso os trabalhadores, precisa ver qual é o pano 
de fundo dessa legislação, existe uma pressão no 
MTE para revogar total ou parcialmente algumas 
normas e de repente a criação de uma norma 
deste porte tenha esse objetivo, quando sabe-
mos que há interesses de correntes que querem 
tirar a obrigação e o custeio para sua implanta-
ção, o que muitas vezes está ligado ao corporati-
vismo”, informa. 

Em relação a norma de gestão da ABNT, Ar-
mando declara que o seu adiamento sob a 
alegação de que pode atrapalhar a posição 
de outras normativas é um equívoco.  “A NBR 
18801 é uma valiosa contribuição. Achar que 
é uma norma concorrente da outra a ponto de 
interromper, engavetar um trabalho feito com 
tanto esforço antes de saber o que vai aconte-
cer, no mínimo, é um contrassenso, é um retro-
cesso. Vamos respeitar iniciativas como essa. 
Deixa funcionar primeiro e não criar barreiras 
antes de saber”, comenta. 

Por isso, ele vê que a NBR 18801 veio pra somar 
ao que já existe e tem muita gente boa, com co-
nhecimento de causa, envolvida. “Além disso, ela 
não exclui e nem concorre com as NRs e o que 
temos hoje de NRs com viés de gestão também 
não vejo como concorrentes da NBR 18801, 
mas, sim, uma forma de agregar valor. Agora, 
criar duas normas de gestão, vai, sem dúvida, 
alimentar uma concorrência”, opina Armando.

Gestão da SST para todos
Para Leonídio Ribeiro, Engenheiro de Segurança 
do Trabalho, coordenador da Comissão Especial 
da ABNT que criou a NBR 18801, as normas re-
gulamentadoras também constituíram um passo 
importantíssimo dado pelo Ministério do Traba-
lho e Emprego, porque vieram para sistematizar 
legislações específi cas que até então existiam. E, 
em sintonia com a visão de Armando Henrique, 
ele também destaca que as NRs podem já se 
constituir no início de uma gestão. 

“Nas minhas palestras sempre oriento que os 
ouvintes verifi quem o que pode ser aplicado das 
NRs nas suas empresas e atividades econômicas. 
Porém, ocorre que, embora as NRs contemplem, 
hoje, quase tudo que existe dentro de uma ativi-
dade econômica, se não soubermos fazer uma 
gestão do que consta nessas NRs elas não serão 
aplicadas, ou só serão quando aparecer um au-
ditor do trabalho na empresa, ou quando ocorrer 
um acidente grave ou fatal, ou na decorrência 
de uma denúncia, porque, infelizmente, ainda 
existe uma cultura que só se deve fazer alguma 
coisa quando essa alguma coisa consta na lei”, 
lembra ele.

Portanto, conforme Leonídio, o sistema de ges-
tão vai fazer com que a empresa diga o que ela 
quer em termos de segurança e saúde do tra-
balho e este querer é expresso através de con-
juntos e diretrizes que formatam uma política de 
segurança e saúde do trabalho. “Além disso, vai 
defi nir um aspecto que tenho defendido muito 

que é a aplicação do binômio do ‘direito de sa-
ber dos trabalhadores’ e ‘dever de informar do 
empregador’, e isso, principalmente, tem um 
destaque que a NBR 18801 dá que é através de 
treinamento e da capacitação dos empregados e 
a qual também expressa uma responsabilidade 
social”, destaca.

Leonídio enumera outros aspectos que conferem 
diferenciais para a NBR 18801. Entre eles, a ca-
pacitação do trabalhador. “Se a SST envolve o 
trabalhador, que na realidade é o principal bene-
fi ciado, ele deve participar da gestão. E para que 
essa questão não fi casse sem ser entendida por 
parte do setor empresarial, essa participação do 
trabalhador ainda, na norma, é muito incipiente 
porque se ressalta também a importância da NR 
5, da Cipa”, explicou.

Outro grande aspecto que foi desenvolvido pela 
NBR 18801, segundo Leonídio, foi o controle 
social, que é um item importante, pois, inclusive, 
uma empresa que quer ser competitiva no mer-
cado globalizado tem que considerar o envolvi-
mento dos acionistas, do conselho de adminis-
tração, dos fornecedores, do próprio governo. “O 
cuidado que se teve na construção dessa NBR foi 
de ser compatível com as normas regulamenta-
doras e outros dispositivos legais, como também 
ela tem uma interface grande com outras nor-
mas de gestão, como a ISO 9000, a ISO 14000, 
a OHSAS 18000, pois é fácil a sua aplicabilidade 
dentro de qualquer atividade econômica. E nesse 
controle social também está envolvido o clientes 
externos, que são os consumidores, e que não 
deixam de ser os trabalhadores, então, eles terão 
também a oportunidade de participar desse pro-
cesso”, orienta.

Leonídio aponta que a NBR 18801 está estrutu-
rada em cinco pilares básicos: o pilar da política 
de segurança; o pilar da capacitação do traba-
lhador; o pilar da hierarquia das proteções; o pi-
lar do acidente fora dos locais de trabalho; e no 
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meio desses pilares está o mais importante que 
é a segurança e saúde do trabalho. “Em resumo 
o que a NBR 18801 quer é formatar uma cultu-
ra de SST dentro de qualquer empresa e, o mais 
importante para o nosso país, é atender as micro 
e pequenas empresas, que constituem 99% das 
empresas brasileiras, onde, lá, não está presente o 
Sesmt e nem o próprio sindicato dos trabalhado-
res, sendo que estas micro e pequenas empresas, 
geralmente com menos de 50 empregados, estão 
presentes dentro das grandes empresas por meio 
das chamadas prestadoras de serviços, dos tercei-
ros. Então elas serão as mais aquinhoadas com a 
NBR 18801, uma vez que a norma se traduz em 
um norteamento de como atender as exigências 
das grandes empresas. Além disso as micro e pe-
quenas empresas irão se tornar mais competiti-
vas no mercado, pois terão muito mais chances 
de ganhar uma concorrência e serem contratadas 
pelas grandes empresas”, demonstra Leonídio.

Leonídio destaca também que o fato da maioria 
das grandes empresas já atenderem a OHSAS 
18001, esta não confere nenhum confl ito à NBR 
18801. “Nesse trabalho de quase quatro anos 
de construção da NBR 18801 não se quis inven-
tar uma nova roda. Foi pesquisado o que já existe 
de bom, inclusive, consultando grandes empre-
sas de como elas viam a OSHAS, então acatamos 
o que existia de bom nesta norma, como tam-
bém na norma da África do Sul, na norma por-
tuguesa, que nos surpreendeu de tão adequada 
que é em termos de gestão. Dessa forma, a NBR 
18801 inovou em termos conceituais, pois a OH-
SAS, por exemplo, apresenta confl itos em termos 
conceituais em questões do que seja realmente 
risco, perigo, acidentes, incidentes, e que foram 
equacionados na NBR 18801, inclusive, com a 
participação de assessoria jurídica de grandes 
empresas que nos alertou que a norma poderia 
equacionar um problema muito grave existente 
na OSHAS que é o fato de que ela gerencia peri-
go, e no Brasil pela nossa legislação, pelo Código 
Civil, inclusive, pela NR 3 que tem a questão de 
Embargo e Interdição, o que temos que fazer é a 
gestão de risco e não de perigo, porque quando 
já está ocorrendo o perigo existe um grave com-
ponente de risco que pode até sujeitar a empresa 
a uma interdição se ela já está funcionando ou, 
se está em construção, inferir no seu embargo, 
além de facilitar a ação do Ministério Público do 
Trabalho em penalizar a empresa”, explica. 

Leonídio ilustra que, segundo uma estatística da 
OIT, como 68% dos acidentes que tem atingido 
o macro ambiente começaram no micro ambien-

te, naturalmente, quando se fi zer uma adequada 
gestão da segurança e saúde esse quadro tende 
a diminuir. “Para isso, agora tem a ferramenta 
NBR 18801, que por meio de sua aplicação os 
acidentes que atingem o meio ambiente serão 
e, muito, minimizados nessas ocorrências”, com-
plementa Leonídio. 

Ele comenta a polêmica gerada pelo Ministé-
rio do Trabalho em querer trazer outra norma 
de gestão quando já existe a NBR 18801. “A 
Comissão Especial não participou de nenhum 
trabalho acerca dessa norma, embora tenha-
mos colocado à disposição toda a experiência 
dilatada pela ABNT por meio da sua Comissão 
Especial de Segurança e Saúde Ocupacional”, 
salienta. Para ele, a primeira questão que deve 
se atentar é que grandes escritórios de advo-
cacia, que já foram consultados por várias em-
presas, já viram a inconstitucionalidade de uma 
norma regulamentadora de sistema de gestão. 
“Em primeiro lugar é inconstitucional porque, se 
verifi carmos o Capítulo 5 da CLT, nenhum arti-
go fala em sistema de gestão, então para se ter 
uma norma regulamentadora isso deveria ser 
citado. Se o governo está predisposto a fazer um 
aspecto melhor de sistema de gestão deveria fa-
zer uma lei e depois o decreto regulamentador. 
Isso é uma questão legal”, observa. Outro ponto 
importante para Leonídio é a questão adminis-
trativa. “Como é que o governo pode gerir os 
negócios internos de uma empresa? A gestão é 
interna da empresa, ela faz a gestão que ela qui-
ser e se ela aplicar ou implementar uma gestão 
incorreta e isso resultar em acidentes graves ou 
fatais ela será penalizada por uma notifi cação, 
por interdição, por embargo, por termo de ajus-
te de conduta, etc e, fi nalmente, por uma audi-
ência pública que a Promotoria Pública poderá 
convocar. Sendo assim, não procede a alegação 
empresarial de que, na ausência de uma norma 
técnica, o Ministério Público do Trabalho pode 
se utilizar de uma norma técnica da ABNT. Isso 
só poderá ser feito depois que a empresa des-
cumprir toda essa hierarquia de penalizações”, 
comenta o coordenador. 

Para Leonídio, do ponto de vista do Ministério do 
Trabalho e Emprego, gerou um descontentamen-
to muito grande na sociedade prevencionista o 
dito do chefe do Departamento de Segurança do 
Trabalho, Rinaldo Marinho, de que a ABNT não 
tem competência para fazer uma norma social 
que seria de competência do MTE, então teriam 
que ser revistas várias questões, por exemplo, 
como é que foi permitido à ABNT fazer a nor-

ma de Responsabi-
lidade Social, NBR 
16001, que hoje se 
tornou praticamen-
te a norma interna-
cional ISO 26000. 
Então, diante desse 
histórico, o MTE de-
veria elogiar a ação 
da ABNT de criar a 
NBR 18801, porque 
essa norma vai cola-
borar, especialmen-
te, com a política 
governamental de 
segurança e saúde 
do trabalho”, declara.

A gestão agrega valor à PNSST
Com este parecer, Leonídio conta que outra coisa 
que entristeceu a Comissão foi a própria ABNT 
dizer que estava revogada a vigência da norma 
por três anos porque iria interferir negativamente 
na Política Nacional de Segurança e Saúde do 
Trabalho recentemente publicada pela presiden-
te Dilma. “Pelo contrário, a norma NBR é uma 
ferramenta que vai ajudar a PNSST, então não 
tem nenhum fundamento essa alegação, tanto 
por parte da CNI, quanto por parte do Depar-
tamento de Segurança do Trabalho”, esclarece. 
Além disso, Leonídio atentou que outro fator 
estranho para a Comissão e a sociedade preven-
cionista é como que a ABNT se sustentou para 
prorrogar a vigência da NBR 18801 por meio 
de dois e-mails, um vindo do terceiro escalão da 
CNI e outro do terceiro escalão do MTE, quan-
do deveriam vir manifestações assinadas pelo 
presidente da CNI e pelo Ministro do Trabalho. 
“Isso mostra que foi quebrada uma hierarquia e 
demonstra que qualquer comissão da ABNT está 
sujeita a sanções de terceiros escalões! Esse é 
um dos motivos do nosso dissabor e sentimento 
de injustiça, pois a Comissão não foi consultada 
em nenhum momento sobre a decisão. Ações 
como essa desprestigiam o trabalho da ABNT 
e colocam em risco seus 70 anos de história”, 
expressa Leonídio. “Falo em nome da Comissão, 
mas jamais desonrando a instituição ABNT, bem 
como o MTE e a CNI. O que estamos criticando 
são determinadas pessoas dessas instituições, 
pois não se pode utilizar de e-mails como balão 
de ensaios para ver como que a sociedade vai se 
manifestar sobre determinado assunto. Esse é o 
nosso desagravo. Por isso, já temos um manifes-
to com mais de 1.000 pessoas e estamos tra-
balhando ativamente outras ações para reverter 

Leonídio: “A NBR 
18801 não concorre e 
nem exclui as NRs e é 
uma ferramenta que 
vai ajudar a PNSST, 
então não tem nenhum 
sentido a construção de 
outra norma de gestão”
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esse quadro”, conta Leonídio.

A expectativa de Leonídio é que essa situação se 
reverta, pois a norma foi aprovada, inclusive, com 
o respaldo da sociedade, pois passou por duas 
consultas públicas, bem como foi aprovada por 
uma representatividade tripartite, uma vez que 
na plenária sempre estiveram presentes o em-
pregador, especialmente por meio do Sistema S, 
em particular o Sesi, que constitui o baluarte da 
CNI em Segurança e Saúde do Trabalho pelo seu 
histórico; estiveram presentes vários sindicatos, 
centrais sindicais, várias universidades, a Funda-
centro, representando o MTE, entre outros, o que 
lhe confere respaldo e bastante confi abilidade. 

Leonídio informa que a norma não foi revogada, 
pode ser aplicada, mas não estando em vigor ela 
não pode ser certifi cada pelo Inmetro e esse é o 
único problema. “Por isso, digo que agora é que 
vamos ver qual empresa brasileira tem realmente 
uma cultura de SST, porque essa empresa vai apli-
car a norma de sistema de gestão independente 
de ser certifi cável ou não, e vai aplicá-la por que 
é o estado de ser dela e entende a segurança 
e saúde como um valor, integrou a segurança e 
saúde em seus negócios, por isso a empresa que 
tem realmente essa cultura poderá expressá-la 
integrando a NBR dentro de seu sistema de ges-
tão já existente”, exemplifi ca Leonídio.

Ele informa ainda que, mesmo com todas essas 
pressões, a Comissão Especial, que é soberana, 
na primeira reunião do ano de 2012 aprovou a 
continuidade dos trabalhos da NBR 18802, que 
diz respeito a implementação da NBR 18801. 
“Vamos continuar os trabalhos com a repre-
sentação tripartite. Dia 20 de março fi zemos a 
segunda reunião no auditório da pós-graduação 
da Universidade Paulista, justamente para dar 
continuidade aos trabalhos e porque queremos 
apresentar a NBR para as micro e pequenas 
empresas, mostrando que isso é um valor e 
acatando também um ensinamento de Osvaldo 
Cruz de que ‘é preciso não esmorecer para não 
desmerecer’. Entretanto, a continuidade dos nos-
sos trabalhos, por meio da construção do projeto 
da NBR 18802 demonstra que vamos conseguir 
sacramentar a NBR 18801 e, também, por todo 
o movimento que estamos fazendo por meio de 
abaixo assinados, manifestos, moções realizados 
por alguns políticos, enfi m, ações em todo o 
país”, acrescenta Leonídio.

Para Valdizar Albuquerque, Técnico de Segurança 
do Trabalho, diretor Estadual do SINTESP, profes-

sor e coordenador curso Técnico de Segurança 
do Trabalho, o preocupante no cenário nacional 
referente à Segurança e Saúde do Trabalho no 
qual nos encontramos, com os índices de aci-
dentalidade crescente, é a posição adotada pelo 
MTE e ABNT que demonstra mais interesses pes-
soais do que coletivos e ou sociais, bem como 
frente à Politica Nacional de Segurança e Saúde 
do Trabalho, editada em 2011. Eles se apresen-
tam contrários aos avanços que é premissão da 
lei, na qual o diálogo se faz necessário. “É in-
compreensível o MTE trabalhar para uma NR de 
Gestão, quando até hoje, desde a edição da pri-
meira norma de Gestão, a saber a Portaria 3214 
de 1978, não se conseguiu avançar, implantar os 
sistemas já existentes. Outra situação que é mui-
to estranha é que se tem adotado uma prática 
na elaboração de NRs, que é ter no seu texto a 
obrigatoriedade em atender determinadas nor-
mas técnicas ofi ciais, como é o caso da NR 10 
que direciona às NBR de Baixa e Média Tensão, 
então porquê não discutir, por exemplo, a revisão 
da NR 01 e, neste texto, colocar a obrigatorie-
dade de se implantar um Sistema de Gestão em 
SST conforme a NBR 18801?”, argumenta.

Para Albuquerque, outra incoerência na posi-
ção adotada pelo MTE em elaborar uma NR de 
Gestão, refere-se na ausência de diálogo com 
os membros responsáveis pela PNSST, que deve 
ser desenvolvida de modo articulado e coope-
rativo pelos Ministérios do Trabalho, da Previ-
dência Social e da Saúde. Sendo assim, porquê 
o Ministério do Trabalho quer uma NR de ges-
tão sem essa articulação? “Nesta situação vejo 
ser mais importante mostrar que está fazendo 
algo, do que realmente fazer acontecer algo 
para garantir que o trabalho, base da organiza-
ção social e direito humano fundamental, seja 
realizado em condições que contribuam para 
a melhoria da qualidade de vida, a realização 
pessoal e social dos trabalhadores e sem prejuí-
zo para sua saúde, integridade física e mental”, 
considera ele. 

“É verdade dizer que em matéria de SST, sobra 
legislação e falta gestão, porém não será ela-
borando uma NR específi ca que será sanado o 
problema, uma vez que possuímos vários proces-
sos para gerenciamento que podem ser aplicado 
perfeitamente na SST. Falta mesmo é a capacita-
ção de empregados, empregadores, meio sindi-
cal, profi ssionais de SST, Ministérios do Trabalho, 
da Previdência Social e da Saúde em implantar. 
É incabível pensar que por não existir um NR de 
Gestão os profi ssionais de SST não o faz. Esse 

ano, ao protocolar 
os quadros III, IV, V 
e VI da NR 04, ouvi 
dizer que não serve 
mais para nada na 
SRTE. Então, pos-
so concluir que o 
sucateamento das 
normas de Gestão 
existentes hoje par-
te a priori do pró-
prio MTE!”, avalia 
Albuquerque.

Na visão de Marcos 
Antonio Ribeiro, 
presidente do SINTESP, o Técnico de Segurança 
do Trabalho e os profi ssionais da Cipa têm chan-
ces de fazer uma contribuição muito positiva, 
pois não dá nem pra começar a discutir gestão 
se não tiver o promotor dessas ações de SST no 
ambiente do trabalho. “Fazer papel para colocar 
na prateleira de livraria ou usar em discurso de 
palanque não resolve. O que precisa, na verdade, 
é valorizar o papel de quem promove a SST no 
ambiente de trabalho, valorizar o papel da Cipa e 
do Técnico de Segurança do Trabalho”, ressalta. 
“Um dos caminhos é o de qualifi car esses traba-
lhadores, a CIPA é o primeiro passo; em segundo 
lugar vem o Técnico de Segurança do Trabalho, 
que representa o maior contingente de profi s-
sionais indicados para fazer com que a gestão 
seja aplicada de forma efetiva no ambiente de 
trabalho. Depois vem os demais especialistas, 
como os engenheiros, os médicos, o movimento 
sindical, ou seja, todos têm o seu papel, mas se 
não valorizar o papel da Cipa e do TST já come-
ça tudo errado.  Tem que ter alguém dentro do 
empreendimento que adote a fi gura do gestor, 
que seja responsável pela gestão da segurança e 
saúde do trabalho, e o TST é a fi gura número 1”, 
justifi ca Marcos.

Armando Henrique, por sua vez, comenta, inclu-
sive, que esse momento da publicação da Políti-
ca Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho 
é muito propício para começarmos a aplicar a 
gestão na prática. “A PNSST promete ser uma 
grande ferramenta da prevenção e não confl ita 
com a NBR 18801, mas, sim, agrega benefícios, 
pois a NBR é um instrumento para fazer valer 
a política. Então, temos que atuar para que os 
trabalhos sejam da forma mais integrada pos-
sível, criando, acima de tudo, oportunidades de 
melhoria da segurança e saúde no trabalho nos 
ambientes de trabalho”, conclui Armando.  

Albuquerque: “Em 
matéria de SST sobra 
legislação e falta 
gestão, porém não será 
elaborando uma NR 
específi ca que será 
sanado o problema”
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N 
o dia 9 de março de 2012, cerca de 
60 profi ssionais participaram da pa-
lestra sobre a Nova NR 12, promovi-

da na cidade de Mairinque, SP, com o apoio 
do SINTESP e organização da empresa Alpa 
Segurança do Trabalho e do Portal Amigos da 
Prevenção. Os palestrantes Édimo L. Silva e 
Fernando Bosquetti, diretores da DHOSS – 
Desenvolvimento Humano e Organizacional 
em Segurança Sustentável, participa-
ram com o objetivo esclarecer sobre a 
nova redação dessa norma, atualizada 
em dezembro de 2010, e publicada 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 

Segundo Almir Ferreira, administrador 
Portal Amigos da Prevenção e um dos 
organizadores do evento, a iniciativa foi 
muito importante, pois a região carece de 
treinamentos de especialização para Técni-
cos de Segurança do Trabalho. “Temos uma 
escola em Mairinque e duas em São Roque 
para a formação de Técnicos em Segurança 
do Trabalho. Através de contatos com estu-
dantes e profi ssionais de empresas, fomos 
tocados em nossa essência prevencionista e 
para o desafi o de nos unirmos para atender 
os anseios da categoria”, comentou. 

Para Almir, os profi ssionais buscam a qua-
lifi cação com o objetivo de aumentar as 
chances no mercado de trabalho e também 
como forma de oferecer, para as empresas, 
conhecimento sobre aplicação  das normas 
que possam ajudar na melhoria do ambien-
te de trabalho e segurança dos funcionários. 
Desta forma, os organizadores tiveram suas 
expectativas atingidas. “O público interagiu 
através de perguntas e questionamentos, ex-

plorando a experiência e o conhecimento do 
palestrante”, informou.

Almir salientou que o objetivo é trazer para a 
região de Mairinque oportunidades de cres-
cimento profi ssional aos Técnicos a partir da 
capacitação e especialização. Sabemos que, 
para isso, o ponto de par-

tida é nos juntarmos com pessoas e entidades 
que compartilhem com os mesmos objetivos 
e ideais, por meio do qual, juntos, podemos 
ser mais fortes. Com este propósito, contamos 
com a participação dos profi ssionais TSTs para 
que se unam nessa busca e que possam cres-
cer, a cada dia, incorporando, dentro de si, os 
anseios e buscas da categoria”, observou.   

Com o apoio do SINTESP, Almir contou que 
se formou uma relação sincera e transparen-
te, uma vez que o SINTESP disponibiliza seus 
parceiros, altamente qualifi cados, para que 
possam apresentar aos TSTs e a outros inte-

ressados assuntos  específi cos das Normas Re-
gulamentadoras e outros pertinentes ao dia a 
dia do Técnico, assuntos esses que vão ajudar 
no aperfeiçoamento técnico e profi ssional.

De acordo com essa parceria Almir conta 
que outros eventos serão agendados ao 
longo de 2012. “Estamos agendando para 
maio próximo dois cursos voltados ao tema 
NR-12: Treinamento para Gestores - PPRPS 
(Anexo VIII NR-12) e PPRMIP (Anexo IX 
NR-12)”, informou.

Além do SINTESP e da Alpa, o evento con-
tou com a parceria do Grupo Dias / EPI 

Forte através de seu diretor, Fabio 
Dias; Diogo Mendes, do Comer-
cial; e Luciane Moreno, do RH. Re-
presentando o SINTESP estiveram 
presentes o presidente Marcos Ri-
beiro e o diretor, Rene Cavalcanti. 

Para Marcos, a participação foi 
importante para consolidar o 
trabalho da entidade em todo o 

interior de São Paulo. “Este sempre foi um 
objetivo e de difícil realização dada a dimen-
são de nosso Estado, contudo, com o tempo 
estamos adquirindo experiências e, através 
de parcerias como esta, enxergamos ser este 
um método efi ciente de realizar eventos, vi-
sando levar informação atualizada e, assim, 
estarmos, cada vez mais, próximos do profi s-
sional que representamos. Esse evento, em 
Mairinque, é um exemplo de que dá certo e 
apoiaremos muitos outros pelo Estado neste 
contexto, sempre priorizando nosso profi ssio-
nal e a qualidade acima de tudo”, declarou 
Marcos.  

 Município de Mairinque sediou palestra sobre a Nova NR 12G
er

al

Cerca de 60 profi ssionais participaram da palestra em 
Mairinque,com o objetivo de buscar informações e 
esclarecer a nova redação da NR 12. Os organizadores 
atingiram suas expectativas
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A 
cerimônia de posse do novo secre-
tário de Emprego e Relações do 
Tra ba lho de SP, Carlos Andreu Ortiz, 

foi realizada no dia 9 de março de 2012, no 
Palácio dos Bandeirantes. Ele substitui Davi 
Zaia, que assumiu a Secretaria de Gestão Pú-
blica. O presidente do SINTESP, Marcos Ribei-
ro; e o diretor do Departamento de Desenvol-
vimento Profi ssional, Rene Alves Cavalcanti, 
prestigiaram o evento.

O governador Geraldo Alckmin se referiu a 
Ortiz e a Davi Zaia como “dois craques, dois 
´Neymar´”. “Ortiz é um homem de ação e ini-
ciativa e terá respaldo para realizar seu traba-
lho”, enfatizou o governador.

Ortiz é militante do movimento sindical há 
35 anos. Sua trajetória começou no Sindi-
calismo e, no seu currículo, consta também 
a sua atuação como presidente do DIEESE 
- Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos, e presidente do 
Sindicato Nacional dos Aposentados, Pen-
sionistas e Idosos da Força Sindical – Esta-
dual São Paulo.

 “Assumo com o compromisso de reforçar o 
papel da secretaria e de trabalhar pela justiça 
social, trazendo o DNA do movimento sindi-
cal”, disse Ortiz em seu discurso de posse. 

O governador Alckmin, por sua vez, destacou 
algumas das principais ações da secretaria, 
como o programa de microcrédito a peque-
nos empreendedores, o Banco do Povo Pau-
lista, a expansão de programas como o Via 
Rápida Emprego, que ofereceu novas oportu-
nidades por meio de capacitação profi ssional 
aos trabalhadores de cana-de-açúcar e mora-
dores de rua, e o Emprega São Paulo, serviço 
de intermediação de mão-de-obra que já be-
nefi ciou mais de 1 milhão de pessoas.

Ganharam destaque, ainda, as iniciativas de 
qualifi cação profi ssional. “No ano passado 
chegamos em 265 municípios e, em 2012, 
a previsão é totalizar 408 municípios, bene-
fi ciando 40 mil pessoas”, enumerou o ex-
-secretário Davi Zaia, que ao se despedir do 
cargo enfatizou a postura da secretaria de 
manter um diálogo permanente com as for-
ças sindicais.  

SINTESP participa da posse do novo 
  secretário de Emprego e Relações do Trabalho

Nova NR 35 foi tema do 13º Sábado de Capacitação

G
er

al

Marcos aproveitou a oportunidade 
e parabenizo u Davi Zaia pelas ações 
realizadas durante sua gestão

Marcos e Rene cumprimentaram o novo 
secretário de Emprego e Relações do Trabalho 
do Estado de São Paulo, Carlos Ortiz

N 
o dia 25 de fevereiro de 2012, foi re-
alizado o 13º Sábado de Capacitação, 
que abordou o tema “A Nova NR 35 e 

os Impactos no Dia a Dia do Técnico”. O pa-
lestrante foi o companheiro Julio Jordão, que é 
representante do SINTESP e da Força Sindical 
no GTT da NR35.

Segundo Rogério de Jesus Santos, o sucesso 
dessa atividade vem se superando, cada vez 
mais, os números alcançados nesta edição do 
Sábado de Capacitação demonstram os resul-
tados positivos: mais 98 participantes, sendo 
23% sócios do SINTESP e 77% não-sócios.

“Mais uma vez, agradecemos ao palestrante 
Julio Jordão, que veio, voluntariamente, dar 
sua contribuição nesse processo de capa-
citação da categoria, e a todos os partici-
pantes que, além de aproveitar este espaço 
de aprendizado, também contribuíram com 

doações”, declarou 
Rogério.

Ele aproveitou para 
destacar que, além 
de ter se tornado 
uma referência para 
disseminar a infor-
mação técnica entre 
os profi ssionais do 
setor prevencionis-
ta, o evento tem 
conquistado um caráter so-
cial muito importante. “Nesta atividade foi 
arrecadado leite em pó, que somados com 
os alimentos arrecadados no 12º Sábado de 
Capacitação (28 de Janeiro), deu um total de 
282 Kg de alimentos (73 kg de leite, 137 Kg 
de arroz, 18 kg de feijão, 39 kg de açúcar, 11 
kg de macarrão, 2 kg de fubá, 2 kg de sal). 
Estes alimentos foram doados no próprio 

dia 25 de fevereiro para a entidade AÇÃO 
UNIVIDA, que é uma instituição benefi cente 
que acolhe os fi lhos de pessoas que vivem 
e convivem com o Vírus HIV. Esta instituição 
é referencia na Zona Leste de São Paulo. 
Quem quiser saber mais e ajudar acesse o 
site: www.acaounivida.org.br”, informou 
Rogério.   

A 13ª edição do evento, além de abordar a nova NR 35 
com palestra do especialista Julio Jordão, cumpriu com seu 
caráter social através da arrecadação e doação de alimentos
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a A CIPA deve ser 
   tratada com respeito

M 
uitos Técnicos 
de Segurança do 
Trabalho procu-

ram o plantão do SINTESP, 
por telefone, sobre uma si-
tuação relacionada com a 
CIPA, que poder ser conside-

rada como um dos maiores temores do pro-
fi ssional que, apesar disto, só se dá conta 
quando acontece. Trata-se do processo de 
renovação, em que no fi nal das inscrições 
dos candidatos à eleição para representan-
te dos empregados, não há o número sufi -
ciente, ou seja, o mínimo de candidatos, de 
acordo com o dimensionamento da NR-5.

A pergunta é “o que fazer”? Não há o 
que fazer imediatamente. As empresas 
que resolvem este problema imediata-
mente, o fazem de maneira irregular, pois 
acabam “indicando” empregados para se 
candidatarem. Indicando ‘entre aspas’, 
pois forçam a barra para que se candida-
tem, sendo que a indicação, só cabe aos 
representantes do empregador . Como 
todo TST sabe, a participação na CIPA de-
veria ser voluntária, para que os cipeiros 
trabalhem com disposição. 

Os TST perguntam se podem compor a 
CIPA, apenas com o número reduzido de 
candidatos eleitos, ou se podem completar 
com indicados. Mas conforme a NR-“5.15 
A CIPA não poderá ter seu número de re-
presentantes reduzido”..., “... exceto no 
caso de encerramento das atividades do 
estabelecimento.” 

Dessa forma, conclui-se que não há “solu-
ção mágica”. Então como resolver? Aqui 
fi ca o alerta para que o TST trate a CIPA 
e seus membros com o devido respeito e 
convença a empresa a fazer o mesmo. Infe-
lizmente, de um modo geral, a CIPA é vista 
como a possibilidade de garantia do empre-
gado, por, seja qual for o motivo, se abrigar 
na “estabilidade”. A maioria das empresas 
comumente discriminam os cipeiros, tra-
tando-os e se referindo à eles como malan-
dros, aproveitadores  e tratam a comissão 
como um estorvo, uma obrigatoriedade in-
conveniente e, em muitas situações, procu-
ram manipular as candidaturas, cerceando 
o direito de alguns trabalhadores se can-
didatarem, por receio que os mesmos ve-
nham a causar problemas, como esquivar-
-se de trabalhos, desrespeitar a hierarquia 

ou praticar atos 
considerados in-
disciplinares. Po-
rém, de acordo 
com a NR-“5.40, 
o processo elei-
toral observará 
as seguintes 
condições: c) li-
berdade de ins-
crição para todos 
os empregados 
do estabelecimento, independentemente 
de setores ou locais de trabalho...”.

Pergunta-se ao TST, o que levaria o tra-
balhador a ter esse comportamento? O 
que acontece na empresa que leva alguns 
trabalhadores a ter posturas consideradas 
inadequadas, quando compõem a CIPA? 
Por que o trabalhador se sente ameaçado, 
a ponto de buscar se proteger num man-
dato eletivo na comissão? E mais, o que 
leva as pessoas a votarem nesses candi-
datos?

Algumas empresas “maltratam”, despre-
zam a comissão e os representantes dos 

Renê Alves Cavalcanti
Técnico de Segurança do 

Trabalho, Psicólogo, Mestre 

em Formação Profi ssional, 

Professor, Diretor de 

Desenvolvimento Profi ssional 

do SINTESP

1) NR-5.6.1 Os representantes 
dos empregadores, titulares 
e suplentes, serão por eles 
designados.

2) 5.16 A CIPA terá por atribui-
ção:

a) identifi car os riscos do pro-
cesso de trabalho, e elaborar o 
mapa de riscos, com a parti-
cipação do maior número de 
trabalhadores, com assessoria 
do SESMT, onde houver; b) 
elaborar plano de trabalho que 
possibilite a ação preventiva 
na solução de problemas de 
segurança e saúde no trabalho; 
c) participar da implementação 
e do controle da qualidade das 
medidas de prevenção neces-

sárias, bem como da avaliação 
das prioridades de ação nos 
locais de trabalho; d) realizar, 
periodicamente, verifi cações 
nos ambientes e condições de 
trabalho visando a identifi ca-
ção de situações que venham a 
trazer riscos para a segurança 
e saúde dos trabalhadores; 
e) realizar, a cada reunião, 
avaliação do cumprimento das 
metas fi xadas em seu plano de 
trabalho e discutir as situações 
de risco que foram identifi ca-
das; f) divulgar aos trabalha-
dores informações relativas à 
segurança e saúde no trabalho; 
g) participar, com o SESMT, 
onde houver, das discussões 
promovidas pelo empregador, 
para avaliar os impactos de 

alterações no ambiente e 
processo de trabalho relacio-
nados à segurança e saúde 
dos trabalhadores; h) requerer 
ao SESMT, quando houver, ou 
ao empregador, a paralisação 
de máquina ou setor onde 
considere haver risco grave e 
iminente à segurança e saúde 
dos trabalhadores; i) colaborar 
no desenvolvimento e imple-
mentação do PCMSO e PPRA e 
de outros programas relacio-
nados à segurança e saúde no 
trabalho; j) divulgar e promover 
o cumprimento das Normas 
Regulamentadoras, bem como 
cláusulas de acordos e con-
venções coletivas de trabalho, 
relativas à segurança e saúde 
no trabalho; l) participar, em 

conjunto com o SESMT, onde 
houver, ou com o empregador, 
da análise das causas das do-
enças e acidentes de trabalho 
e propor medidas de solução 
dos problemas identifi cados; 
m) requisitar ao empregador 
e analisar as informações 
sobre questões que tenham 
interferido na segurança e 
saúde dos trabalhadores; n) 
requisitar à empresa as cópias 
das CAT emitidas; o) promo-
ver, anualmente, em conjunto 
com o SESMT, onde houver, a 
Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes do Trabalho – SI-
PAT; p) participar, anualmente, 
em conjunto com a empresa, 
de Campanhas de Prevenção 
da AIDS.
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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:  

empregados durante anos. Muitas vezes, 
o trabalhador eleito para a CIPA não tem 
oportunidade de exercer seu papel, mini-
mamente defi nido na NR-5, por não serem 
liberados para fazer o Mapa de Riscos, re-
alizar inspeções, participar da investigação 
de acidentes, muitas vezes, nem o plano 
de trabalho é feito, assim como todo TST 
já conheceu empresas que aplicam cur-
sos com menos de 20 horas, não prepa-
rando, assim, os cipeiros para exercerem 
adequadamente seu papel. Em outras si-
tuações o representante da CIPA parece 
ser castigado, pois, além de seu trabalho 
como empregado, ainda assume as atri-
buições  e responsabilidades da comissão, 
sendo que para cumpri-las deverá lhe ser 
concedido tempo, sem ser cobrado a dar 
a mesma produtividade que os demais, ou 
a mesma que ele daria se não fosse mem-
bro da comissão. A gestão da empresa e o 
SESMT precisam reconhecer o devido valor 
da CIPA e dos cipeiros. O cipeiro não tem 
liberdade para consultar seus representa-
dos - muitos seus eleitores - sobre as si-
tuações que são a razão da comissão, ou 
seja, a prevenção de acidentes. Enquanto 
candidato, ele se compromete com ações 
para ser votado, mas que depois não lhe 

são dadas condições de efetivar e passa a 
ser cobrado pelas “promessas”, não cum-
pridas. E o trabalhador, muitas vezes, pes-
soa simples, sem preparo para tratar essas 
situações, sente-se incomodado, constran-
gido, de forma que não vê a hora de acabar 
o mandato e nunca mais se candidatar. E 
os demais, percebendo essa situação e que 
ainda não integraram a CIPA, não desejam 
fazê-lo. A empresa e/ou o SESMT, acabam 
conduzindo para que os empregados te-
nham aversão à comissão. A eleição e, con-
sequentemente, compor a CIPA, que deve-
ria ser encarada pelos empregados como 
uma vitória, uma conquista, gratifi cação, 
prêmio, agraciamento, motivo de admira-
ção, desafortunadamente, em função da si-
tuação, é percebida como punição, castigo, 
penalização, só valendo a pena para aque-
les que tenham qualquer outro motivo, que 
não a prevenção de acidentes. 

Essa situação sendo recorrente, ano após 
ano, mandato após mandato, chegará ao 
ponto em que não haverá mais emprega-
dos sufi cientes, que queiram candidatar-se 
as eleições da CIPA. 

Não é falta de interesse do empregado em 

participar da CIPA e, sim, a gestão da em-
presa, que, de certa forma, asfi xia a CIPA, 
combatendo-a como um mal necessário, 
como se fosse composta pelo “inimigo 
trabalhador”, tratada como um problema, 
que, na realidade, deveria ser vista como 
parte das soluções em prevenção de aci-
dentes do trabalho. Na prática, não são as 
CIPAs que não funcionam é a gestão de 
SST que fracassou. 

O TST precisar ter esta compreensão e 
transmitir isto à empresa, para que trate, 
adequadamente, a CIPA, trabalhando em 
parceria, onde os empregados desejem 
participar, para contribuir com a redução 
de acidentes e doenças no trabalho, tendo 
tratamento, condições e recursos adequa-
dos disponíveis. Assim, como o que leva ao 
desinteresse na CIPA, o interesse faz parte 
de um processo, que demanda anos.

Neste caso, o TST e a empresa precisam 
fazer um diagnóstico, para identifi car as 
causas do desinteresse dos empregados 
em participar, que, com certeza, não será 
só da CIPA, e tomar providências que tor-
nem a participação motivo de orgulho, de 
satisfação.  
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O 
Compromisso Nacional para Aper-
feiçoar as Condições de Trabalho 
na Indústria da Construção, fi rmado 

em 1º de março de 2012, tem como obje-
tivo aprimorar as condições de trabalho nos 
canteiros de obras do país. Suas diretrizes são 
fruto de intensas negociações ocorridas entre 
o governo federal - sob a coordenação da Se-
cretaria-Geral da Presidência da República, e 
as entidades representativas de empresários 
e empregados do setor da construção.

Ao longo de dezoito reuniões e três plenárias 
– iniciadas em março e concluídas em dezem-
bro de 2011 -, foram defi nidos e acordados os 
termos que resultaram no Compromisso, reu-
nindo diretrizes sobre recrutamento e seleção; 
formação e qualifi cação profi ssional; saúde e 
segurança; representação sindical no local de 
trabalho; condições de trabalho, e relações com 
a comunidade.  Merecem destaque os avanços 
que representam os mecanismos de estímulo à 
formalização contratual e o fortalecimento do 
Sine, a implementação de comitês de saúde e 
segurança e a adoção de representantes sindi-
cais nas obras, entre outras iniciativas.

Para acompanhar o Compromisso Nacional, 
foi criada a Mesa Nacional Permanente para 
o Aperfeiçoamento das Condições de Traba-
lho na Indústria da Construção, que tem cará-
ter tripartite (com representantes do governo 
federal, setor empresarial e centrais sindicais), 
e é coordenada pela Secretaria-Geral da Pre-
sidência da República, em conjunto com o 
Ministério do Trabalho e Emprego. Além de 
funcionar como um espaço permanente de 

discussão entre as partes envolvidas, a Mesa 
também tem a incumbência de receber e di-
vulgar as adesões ao Compromisso.

Participam da Mesa, como representantes dos 
trabalhadores: Central Única dos Trabalhado-
res (CUT); Força Sindical; Central Geral dos 
Trabalhadores do Brasil  (CGTB); Central dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB); 
União Geral dos Trabalhadores (UGT) e Nova 
Central Sindical de Trabalhadores (NCST); 
Confederação Nacional dos Trabalhadores na 
Indústria (CNTI); Confederação Nacional dos 
Trabalhadores nas Indústrias da Construção 
(CNTIC); Confederação Nacional dos Sindica-
tos de Trabalhadores nas Indústrias da Cons-
trução e da Madeira (CONTICOM); Confede-
ração Nacional dos Trabalhadores na Indústria 
da Construção e do Mobiliário (CONTRICOM); 

e Federação Nacio-
nal dos Trabalhado-
res nas Indústrias da 
Construção Pesada 
(FENATRACOP). 

Além da Secreta-
ria-Geral, também 
estão representa-
dos na Mesa, pelo 
governo federal, 
os seguintes Mi-
nistérios: Trabalho 
e Emprego; Plane-

jamento, Orçamento e Gestão; Previdência 
Social; Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome; Casa Civil; Educação; Cidades; Minas e 
Energia; Esporte; Integração Nacional; Trans-
portes; e a Secretaria de Direitos Humanos.

Já a parte patronal está representada pelo 
Sindicato Nacional da Indústria da Construção 
Pesada-Infraestrutura (Sinicon) e pela Câmara 
Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). 

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, 
Gilberto Carvalho, avaliou que o acordo irá 
reduzir os confl itos entre trabalhadores e em-
pregadores. “Os novos mecanismos tenderão 
a reduzir confl itos e vão impactar em cerca de 
4 milhões de trabalhadores, entre construção 
civil e construção pesada. Não eliminaremos 
movimentos de greve por questões salariais, 
mas visamos eliminar os movimentos que 
surgem por questões de segurança e condi-
ções de trabalho.

A presidenta Dilma Rousseff, ao discursar na 
cerimônia de assinatura do compromisso, 
considerou que o momento pelo qual passa 
o país facilitou a construção do acordo en-
volvendo os três setores. “O acordo é fruto 
do trabalho de quase um ano e está sendo 
facilitado pelo período que vivemos, de esta-
bilidade política, institucional, de crescimento 
econômico, distribuição de renda e inclusão 
social”, declarou.  

Entidades fi rmam Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as 
Condições de Trabalho na Indústria da Construção

A presidenta Dilma Roussef discursou na cerimônia de assinatura do compromisso, que tem 
como objetivo aprimorar as condições de trabalho nos canteiros de obras do país  
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E 
xiste um mineral que é essen-
cial para a vida, esse mineral é 

lembrado em todo o mundo no dia 
22 de Março e não se pode deixar 
passar despercebido. Composto de 
hidrogênio e oxigênio é essencial 
para todas as formas conhecidas de 
vida na terra e à população humana 
principalmente, para saciar a sede, 
produzir energia e grande quanti-
dade para a produção de alimentos, 
entre outras utilidades.

A enorme quantidade de água usada na pro-
dução de alimento é muito mais do que a 
maioria das pessoas pensam. Consomem-se 
milhares de vezes mais água do que para sa-
tisfazer a sede. Esta notável relação entre água 
e a segurança alimentar é exatamente o que a 
Organização das Nações Unidas para Agricul-
tura e Alimentação (FAO, sigla em inglês) quer 
que todos nós tomemos conhecimento no Dia 
Mundial da Água deste ano.

Desde 1993, o Dia Mundial da Água é organi-
zado em torno de um tema. O foco de 2011 foi 

«Água para as Cidades»; em 1995, foi «Mu-
lheres e Água» e este ano, o tema é para nos 
lembrarmos da base da cadeia alimentar. Isto 
porque são consumidos cerca de 1.500 litros 
de água para produzir um quilo de trigo; para 
conseguir a mesma quantidade de carne bovi-
na utilizam-se 15 mil litros de recursos hídricos.

A FAO adverte que alimentar nove bilhões de 
pessoas, população estimada para preencher o 
planeta em 2050, simplesmente não será pos-
sível, a menos que se descubra como produzir 
mais alimentos com menor quantidade de água.

Para Valdizar Albuquerque, Técnico de Segu-
rança do Trabalho e Gestor Ambiental, a criti-
cidade quanto à disponibilidade de água para 
o consumo, produção de alimentos e lazer, faz 
com que todos se envolvam, independente, do 
meio social e organizacional que vivam. “O 
movimento Sindical precisa se atentar para as 
questões ambientais e a água, em particular, 
interfere na empregabilidade e qualidade de 
vida dos trabalhadores, sendo o engajamento 
nessas questões praticamente inexistente”, 
atenta ele.

Atualmente, estamos numa discussão quanto 
ao novo Código Florestal que, entre outros pre-
juízos, compromete a integridade das Áreas de 
Preservação Permanente que interferem, direta-
mente, na proteção de rios e lagos. Diante des-
se contexto, os Sindicatos e Centrais Sindicais 
também precisam se envolver nas discussões.

Para Heleno Benedito da Silva, secretário de 
Meio Ambiente da Força Sindical, o que “tem 
levado o debate ambientalista para dentro da 
Central é que a cada dia mais dirigentes ade-
rem à luta pela preservação da natureza”.

A sustentabilidade hídrica não é utopia é uma 
realidade possível de se alcançar com planeja-
mento das cidades quanto ao uso e ocupação 
do solo, saneament o básico e tratamento de 
esgoto, manutenção das áreas de APP. “Para 
avançarmos precisamos do poder público esta-
dual e municipal envolvidos nessas ações, bem 
como com a participação sindical envolven-
do os trabalhadores, para, assim, buscarmos, 
continuamente, um ambiente propício para as 
presentes e futuras gerações, e nestes, os tra-
balhadores” fi naliza Albuquerque.  
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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 profi ssionais 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 confi rmação 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 2012

Campanha 
Associativa 2012

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

comunicação, 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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“Estou me matriculando no 
curso Técnico de Segurança 
do Trabalho aqui no estado 
do RS e gostaria de dicas, após 
a conclusão do curso ou até 
durante o curso, com relação a 
(cursos de qualifi cação) para ter 
um melhor aproveitamento e 
também uma diferença na hora 
da seleção para emprego.”

Alexandre Pretto
Rio Grande do Sul

Resp.: Alexandre, primeiro inicie o 
curso, até para ter certeza que é o 
que realmente quer e se vai conseguir 
acompanhar. Durante o curso, provavel-
mente, irá identifi car o que sente como 
necessidade de cursos extras. Sugiro que 
procure o sindicato de seu Estado, que 
está mais próximo e mais inteirado da 
realidade e necessidades locais.

Rene Alves Cavalcanti
Diretor de Desenvolvimento Profi ssional

“Gostaria de saber se o SINTESP 
possui convênio com a Universidade 
de Taubaté (UNITAU), pois estou 
pensando em me sindicalizar e estou 
com esta dúvida. Se não possuir este 
convênio, como uma instituição se 
convenia com o sindicato? Entrei em 
contato com a universidade e fui 
orientado a tirar estas dúvidas como 
sindicato e também ver a possibi-
lidade de convênio entre as partes 
(sindicato e a instituição de ensino).”
 André Marques

Resp.: André, me referindo a sua primei-
ra frase, será que não seria o contrário? 
O associado tem direito de gozar dos 
benefícios oferecidos pelo SINTESP por já 
ser associado e, não, procurar se associar 
para gozar dos benefícios. Todos os Téc-
nicos de Segurança do Trabalho, que se 
orgulham da profi ssão que exercem, de-
vem se associar para fortalecimento do 
meu, do seu, do nosso sindicato, pois, 
somos de uma mesma classe de luta, o 
qual o SINTESP, que nos representa,tem 

conquistado grandes benefícios para a 
categoria, principalmente a renovação 
anual do nosso piso salarial que, se não 
for renovado anualmente e não ter um 
sindicato forte como o nosso para nego-
ciar a Convenção Coletiva de Trabalho, 
a quanto diminuirá o nosso salário. 
Você já pensou nisso? Para fazermos o 
convênio com a UNITAU, uma vez que 
você já efetuou o primeiro contato, darei 
continuidade.

Wagner De Paula
Diretor Social

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

“Estou me matriculando no 
curso Técnico de Segurança 
do Trabalho aqui no estado 
do RS e gostaria de dicas, após 
a conclusão do curso ou até 
durante o curso, com relação a 
(cursos de qualifi cação) para ter 
um melhor aproveitamento e 
também uma diferença na hora 
da seleção para emprego.”

Alexandre Pretto
Rio Grande do Sul

Resp.: Alexandre, primeiro inicie o 
curso, até para ter certeza que é o 

“Estou me matriculando no 
curso Técnico de Segurança 
do Trabalho aqui no estado 
do RS e gostaria de dicas, após 
a conclusão do curso ou até 
durante o curso, com relação a 
(cursos de qualifi cação) para ter 
um melhor aproveitamento e 
também uma diferença na hora 
da seleção para emprego.”

Alexandre Pretto
Rio Grande do Sul

Resp.: Alexandre, primeiro inicie o 
curso, até para ter certeza que é o 
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