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á é uma tradição do SINTESP pro-
mover, em parceria com diversas 
entidades do segmento, o Dia do 
SESMT – Serviço Especializado em 
Segurança e Medicina do Trabalho, 

sempre com o objetivo de fortalecer a in-
tegração dos profissionais que compõem 
este rico e relevante corpo prevencionista. 
No dia 27 de julho deste ano a razão foi 
mais que especial: o SESMT completou 40 
anos de existência e mereceu uma grande 
comemoração promovida pelo SINTESP, ...
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Marcos Antonio Ribeiro - 
Presidente do SINTESP

N 
ossa constante atividade de prevenção de 
acidentes do trabalho, em busca da melhoria 
da qualidade de vida, em hipótese alguma 

nos permite perder o foco quanto ao indivíduo. O tra-
balhador é biopsicossocial, e cada um dos três aspectos: 
biológico, psíquico e social, contribui para seu desenvol-
vimento, sendo esse trabalhador um ser indiviso.

Torna-se, então, imperativo às nossas ações, quanto pro-
fissional de segurança e saúde do trabalhador, realizar 
continuamente uma aprendizagem e uma gestão do 
conhecimento para que se possam aplicar processos de 
mudança de comportamento nas organizações em que 
laboramos e se alcance melhorias nas boas práticas de 
Segurança e Saúde do Trabalho.

Sem dúvida, enfrentamos no dia a dia condições de in-
certeza, ambientes em constantes mudanças e de inten-
sa competição, seja no processo produtivo, no compor-
tamento dos trabalhadores ou no mercado de trabalho, 
logo devemos ser capazes de aprender a aprender e, ao 
fazê-lo, desenvolver novos conhecimentos.

O capital intelectual, inteligência competitiva e a gestão 
do conhecimento em segurança e saúde do trabalho é 
o diferencial para as organizações e empregados que 
fazem uso de nossos serviços, logo administrar a busca 
de informações e a produção do conhecimento precisa 
estar alinhado com a necessidade da aplicabilidade, que 
é ao trabalhador, um ser indiviso.

Sabendo-se que devemos tratar as questões: biológi-
co, psíquico e social do trabalhador - os profissionais 
de segurança e saúde do trabalho devem focar no 
conceito de aprendizagem cognitivo, que aborda os 
aspectos objetivos, subjetivos e comportamentais, le-
vando em consideração as crenças e as percepções do 
indivíduo que influenciam seu processo de apreensão 
da realidade.

O processo contínuo de aprendizagem organizacional 
deve contemplar o nível do indivíduo, nível de grupo e 
nível de organização, processo que possibilita o conhe-
cimento operacional e conceitual.

Os trabalhadores e a organização precisam superar o 
conceito taylorista “aqueles que pensam e aqueles que 
fazem”, sendo o conhecimento operacional “desenvol-
vimento de habilidades físicas para produzir ações em 
prol da Segurança e Saúde do Trabalho” e o desen-
volvimento conceitual “capacidade para articular infor-
mações, experiência em prol da SST”, devem ocorrer 
simultaneamente em todos os níveis hierárquicos da 
empresa.

Nesta importante necessidade de gestão do conheci-
mento é fundamental o profissional Técnico de Segu-
rança do Trabalho distinguir o conhecimento explícito 
e o tácito, para seu melhor desenvolvimento em SST e 
melhor capacitação dos trabalhadores e empregadores 
em Segurança e Saúde do Trabalho. 
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N 
o dia 13 de julho de 
2012, cerca de 70 
profissionais preven-

cionistas, entre técnicos de 
segurança do trabalho e estu-
dantes que atuam na Baixada 

Santista, puderam assistir o Seminário Técni-
co Santos e Região, promovido pela Regio-
nal SINTESP Santos.

Segundo Paulo Sérgio, vice-presidente da 
Regional Santos, a programação visou le-
var conteúdo atualizado sobre questões 
que fazem parte do dia a dia das empresas. 
Por isso, as palestras abordaram os temas 
“Proteção contra Quedas (Nova NR-35)”, 
apresentada por Carlos Souza, técnico de 
segurança do trabalho, formado em alpinis-
mo industrial, especialista na linha de equi-
pamentos de proteção contra quedas, com 
cinco anos de serviços técnicos em soluções 
para proteção contra quedas, profissional da 
empresa Hércules Equipamentos; “Proteção 
das Mãos”, proferida por Marcos Almeida, 
especialista na linha de equipamentos para 
proteção aos membros superiores, com três 
anos de serviços técnicos em soluções para 
proteção contra acidentes nas mãos, braços 
e dedos, fazendo parte do elenco de profis-
sionais da Ansell Brasil; e “Saúde da Pele”, 
ministrada por Moises Tavares, especialista 
em soluções para saúde da pele, com nove 
anos de serviços técnicos em soluções para 

promoção à saúde da 
pele, atuando na empre-
sa Gojo América Latina.

Paulo Sérgio conta que a 
iniciativa surgiu a partir 
da sede do SINTESP, cuja 
missão é “agir local para 
atingir o global” e con-
tou com a parceria da 
empresa SP Equipamen-
tos. O presidente do SIN-
TESP, Marcos Antonio 
Ribeiro, esteve presente 
e participou da mesa de 
abertura, quando ressal-
tou a importância desse tra-
balho para ajudar na atua-
lização de informações que 
somem positivamente para as atividades dos 
técnicos em seu dia a dia de trabalho.

Para Paulo Sérgio, esta é uma forma do SIN-
TESP ajudar a melhorar a disseminação da 
conscientização e práticas prevencionistas 
em Santos e Região, porém, a participação 
dos profissionais ainda não atingiu o retor-
no esperado. “Estamos trabalhando para 
melhorar a procura, pois os técnicos da 
baixada, apesar de reclamarem da falta de 
atividades como essas na região, ainda não 
prestigiam nossos eventos quando os faze-
mos. Nossa perspectiva é que eles participem 

mais, inclusive, indicando os temas que mais 
interessam para a categoria aqui na região. 
Por isso, gostaria de mandar um recado 
para os técnicos de segurança da baixada 
santista que, nós, do SINTESP, estamos atu-
ando ativamente para levar à baixada tudo 
que se relaciona em segurança do trabalho, 
como atualização de NR’s, palestras e outras 
ações correlatas, mas parece que os técni-
cos não despertaram para isso, entretanto, 
vivem telefonando pedindo informações. 
Sendo assim, na hora em que preparamos 
seminários como esse é muito importante 
que eles participem e prestigiem nossa ini-
ciativa”, declara Paulo Sérgio.  

Regional SinTESP Santos promoveu seminário   
  técnico para profissionais da região

O seminário, em Santos, visou levar conteúdo 
atualizado sobre questões que fazem parte do dia a 
dia dos profissionais da área de SST nas empresas

O vice-presidente da Regional Santos, Paulo Sérgio, destacou que o evento teve 
o objetivo de cumprir a missão do SINTESP de “agir local para atingir o global”
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A Regional do SINTESP de Guaru-
lhos realiza em todas as últimas 
quartas-feiras do mês, no horário 

das 19h00 às 21h30, reunião de profissio-
nais que atuam no setor de Segurança do 
Trabalho. “Todos os colegas são muito bem-
vindos e o propósito principal destes encon-
tros é a interação, a troca de experiências, 
o conhecimento e o incentivo que um pode 
oferecer ao outro, pois sendo experiente, 
trazemos o conhecimento que o tempo nos 
oferece e para os novatos, ganhamos com 
a vontade de conseguir realizar seu projeto 
de vida na segurança do trabalho. Enfim, 
todos ganham!”, enfatiza Selma Rossana, 
vice-presidente da Regional SINTESP de 
Guarulhos, que coordena as reuniões.

Conforme ela, mês a mês novos colegas 
veem participando desses encontros. “Es-
tou me sentindo muito satisfeita com os 
resultados desta iniciativa. Já fazíamos isso 
no passado com o Grupo GHAMPHISE e, 
para tanto, em homenagem a esse grupo, 
mantivemos os encontros às quartas-fei-
ras”, explica Selma. 

No mês de junho Selma 
conta que a pauta da reu-
nião foi a NR 35, na qual 
os parceiros tiraram dúvidas e deram opi-
niões sobre o assunto. E no mês de julho 
o tema foi sobre “Equipamentos de Me-
dição”.

Ela lembra que os encontros acontecem no 

auditório do Sindicato dos Químicos, na Rua 
Francisco de Paula Santana, 123, Macedo, 
em Guarulhos. O e-mail sintespguarulhos@
sintesp.org.br está à disposição para quem 
quer receber mais informações e ficar por 
dentro das reuniões e demais acontecimen-
tos da Regional Guarulhos.  

Reunião técnica na Regional SinTESP guarulhos

Participantes da reunião técnica, promovida pela Regional 
SINTESP Guarulhos em junho, cujo tema abordou a NR 35
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a Competência do Profissional  
   Técnico de Segurança do Trabalho   
       para chefiar o SESMT

T 
oda e qualquer empresa que possu-
am empregados regidos pela Conso-
lidação das Leis do Trabalho – CLT, 

deve manter, obrigatoriamente, o SESMT 
- Serviço Especializado em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho, com 
a finalidade de promover a saúde e prote-
ger a integridade do trabalhador no local de 
trabalho.

Para normalizar este serviço a Norma Regu-
lamentadora NR 04, traz em seu texto os 
procedimentos para implantação, funciona-
mento e as atividades a ser realizada pelo 
SESMT. Entre estes procedimentos a norma 
diz no item 4.7 que “Os Serviços Especia-
lizados em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho deverão ser chefiados 
por profissional qualificado, segundo os re-
quisitos especificados no subitem 4.4.1 des-
ta Norma Regulamentadora”.

A constituição do SESMT, em função do 
grau de risco e número de empregados, traz 
diversas formações e 90% dos nossos SES-
MT são integrados unicamente por Técnicos 
em Segurança do Trabalho e os outros 10% 
das empresas possuem os outros profissio-
nais na composição destes serviços.

Quando o SESMT é constituído unicamen-
te por Técnicos de Segurança do Trabalho 
não há dúvida quanto a quem compete a 
chefia, porém nos modelos em que temos 
uma composição de SESMT mais completa, 
integrando os demais profissionais, muitos 
questionamentos são levantados a respeito 
da competência do Técnico em Segurança 
do Trabalho para chefiar o SESMT.

Considerando a determinação explícita na 
NR 04, remetendo aos profissionais qua-
lificados conforme o subitem 4.4.1 para 
chefiar o SESMT, encontra-se os seguintes 
profissionais aptos para a função:

Fica clara, legalmente, a competência do 
profissional técnico de Segurança do Tra-
balho para chefiar o SESMT. Na prática, en-
contramos poucos como gestor no mercado 
de trabalho. A dificuldade do profissional 
entender o que é chefia de SESMT e não se 
julgar capaz de fazer a gestão faz com que 
os profissionais Técnicos de Segurança do 
Trabalho não ocupem esse espaço.

O primeiro passo para chefiar o SESMT, haja 
vista que, legalmente, o Técnico de seguran-
ça é habilitado, sem dúvida, é compreender 
à fundo as obrigações do departamento que 
está expresso no subitem 4.12 “Compete 
aos profissionais integrantes dos Serviços 
Especializados em Engenharia de Segurança 
e em Medicina do Trabalho”.

O segundo passo é compreender que che-
fiar não é mandar e, sim, planejar, organizar, 
controlar, comandar. Para tanto, é impres-
cindível entender dentre os serviços expres-
so na NR 04, a quem compete realizar, além 
de conhecer as atribuições específicas de 
cada profissional assegurado pelos respec-
tivos conselhos de classe e ou no caso do 
Técnico de Segurança do Trabalho pelo MTE 
– através da Portaria 3275 de 1985.

O terceiro passo 
é tomar ciência 
dos fundamen-
tos da qualidade 
como os de De-
ming, Juran, Fei-
genbaun, Crosby, 
Ishikawa, Tagu-
chi e Garvin e relacionar com os conceitos 
aos serviços de SST.

O quarto passo é conhecer as normas de 
Gestão da Qualidade, Gestão Ambiental, 
Gestão em Segurança e Saúde Ocupacional, 
Responsabilidade Social, tendo uma garan-
tia de uma chefia eficiente.

O quinto passo é identificar e aplicar as 
melhores ferramentas de gestão da quali-
dade de serviços para cada atividade a ser 
realizada pela equipe do SESMT e saber 
conduzir trabalho em equipe com respeito, 
maturidade, tornando o ambiente de traba-
lho agradável, participativo e proativo, pois 
é com esse tipo de chefia que se alcança 
resultados satisfatórios.

Desde a criação da Profissão de Técnico de 
Segurança do Trabalho, através da Lei 7410 
de 1985, a formação exigida pelo MEC não 
contempla, tão pouco prioriza, a capacita-
ção em preparar o Técnico de Segurança do 
Trabalho para administrar. Com as novas 
exigências de mercado algumas escolas, tra-
dicionais no ensino de SST vem incorporan-
do conteúdos de gestão, projeto e empreen-
dedorismo o que possibilita, hoje, o SESMT 
ser chefiado por Técnicos de Segurança do 
Trabalho com maior qualidade.

A barreira a romper é a questão da autoes-
tima em segurança do trabalho, quebrar o 
paradigma do Técnico de Segurança do Tra-
balho operário para o Técnico de Segurança 
do Trabalho gestor.  

Valdizar Albuquerque
Téc. de Seg. do Trabalho, 

Tecgº em Gestão Ambiental

Diretor Estadual e de 

Comunicação e  

Marketing do Sintesp

Profº e Coord. de Curso 

Profissionalizante

•  Técnico de Segurança do 
Trabalho

•  Engenheiro de Segurança 
do Trabalho

•  Médico do Trabalho

•  Enfermeiro do Trabalho

•  Auxiliar de Enfermagem 
do Trabalho



Gulin NOVO
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J 
á é uma tradição do SINTESP pro-
mover, em parceria com diversas 
entidades do segmento, o Dia do 
SESMT – Serviço Especializado em 
Segurança e Medicina do Trabalho, 

sempre com o objetivo de fortalecer a inte-
gração dos profissionais que compõem este 
rico e relevante corpo prevencionista. No 
dia 27 de julho deste ano a razão foi mais 
que especial: o SESMT completou 40 anos 
de existência e mereceu uma grande come-
moração promovida pelo SINTESP, em par-
ceria com a Anamt – Associação Nacional 
de Medicina do Trabalho, Anent – Associa-
ção Nacional de Enfermagem do Trabalho e 
Apaest – Associação Paulista dos Engenhei-
ros de Segurança do Trabalho. O anfitrião do 
evento, que iniciou com um grandioso café 
da manhã ao som de violino, foi o Sinduscon
-SP, na figura de seu presidente Sérgio Wata-
nabe, que gentilmente cedeu o auditório da 
entidade para o evento comemorativo, que 
contou, ainda com o patrocínio da empre-
sa Indumet, representante exclusiva da Zoll, 
fabricante de equipamentos desfibriladores. 

O Brasil foi o primeiro país a ter o serviço obri-
gatório de segurança e medicina do trabalho 
em empresas com mais de 100 funcionários. 
Esse passo foi dado no dia 27 de julho de 
1972, por iniciativa do então ministro do Tra-
balho, Júlio Barata, que publicou as portarias 
3.236 e 3.237, que regulamentava a forma-
ção técnica de Medicina e Segurança do Tra-
balho, atualizando o artigo 164 da CLT, por 
isso, a data foi escolhida para ser o Dia Nacio-
nal de Prevenção de Acidentes do Trabalho.

Com este breve histórico, Laércio Fernan-
des, vice-presidente do SINTESP, convidou 
para compor a mesa de abertura Haruo 
Ishikawa, vice-presidente de relação capital-
trabalho do Sinduscon-SP; Marcos Antonio 

de Almeida Ribeiro, presidente do SINTESP; 
João Donizeti Scaboli, representando a For-
ça Sindical e diretor do Departamento de 
Saúde do Trabalhador da Fequimfar; Jorge 
da Rocha Gomes, representando o presi-
dente da Anamt, Carlos Campos; Edwiges 
da Silva Esper,  representando Ruth Miran-
da, presidente da Anent; Antonio de Sousa 
Ramalho, presidente do Sintracon-SP; e Le-
onídio Ribeiro, da Apaest e Abraphiset. En-
tre as presenças especiais, foi registrada, na 
abertura solene, a participação do secretário 
de Estado de Relações do Trabalho, Carlos  
Andreu Ortiz, representando o excelentíssi-
mo governador do Estado, Geraldo Alckmin.

O secretário, em entrevista exclusiva ao jor-
nal Primeiro Passo, parabenizou a iniciativa 
das entidades em promoverem um evento 
comemorativo para valorizar as ações dos 
profissionais do SESMT. “Num evento como 
este, no qual são trazidas todas as pessoas 
ligadas à área de segurança e saúde do tra-
balho, é um momento importante para lem-
brarmos o quanto 
eles se esforçam 
para cuidar da 
qualidade de vida 
do trabalhador. 
Lembramos que 
em uma empresa 
onde o trabalha-
dor se acidenta, 
todo mundo per-
de, por isso tenho 
defendido logo 
que cheguei na 
Secretaria, que a 
mesma converse 
com todos os re-
presentantes da 
área de seguran-
ça de saúde do 

trabalho, pois não podemos continuar a ver a 
cada dia o trabalhador sendo mutilado, fican-
do deficiente, por motivo de acidentes no seu 
ambiente de trabalho. Por esse motivo, quan-
do vemos iniciativas como essa temos que 
louvar, pois é muito gratificante ver que tem 
gente promovendo a união para expandir as 
ações em prol da SST”, declarou Ortiz.

Para iniciar a solenidade, Haruo Ishikawa, 
como anfitrião do evento, comentou sua gra-
ta satisfação em receber todas as pessoas da 
área prevencionista, principalmente porque o 
setor da construção civil recebe todos os ônus 
quanto bônus na área de SST visto às carac-
terísticas que o trabalho impõe aos profissio-
nais. Haruo parabenizou o SINTESP e demais 
parceiros pela iniciativa, ressaltando que o 
Sinduscon-SP tem um grande compromisso 

40 anoS dE SESMT
SinTESP, em parceria 
com a anamt, anent e a 
apaest, promoveu grande 
comemoração de aniversário

Es
pe

ci
al

O aniversário de 40 anos do SESMT foi 
celebrado com a união das quatro entidades 
que representam o serviço. O tradicional café 
da manhã comemorativo foi servido a todos os 
participantes, no Sinduscon-SP

Diversas personalidades do setor de SST prestigiaram o evento, 
entre eles, o secretário do Estado de Relações do Trabalho, 
Carlos Andreu Ortiz, que representou o governador Alckmin, e 
parabenizou o SINTESP e demais entidades parceiras pela iniciativa
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com a SST. “Somos todos preocupados com 
essa questão e, hoje, dia em que comemo-
ramos os 40 anos de criação do SESMT, des-
tacamos que quem enxerga isso tem, acima 
de tudo, uma grande sensibilidade com o ser 
humano. Temos a obrigação de trabalhar, a 
cada dia, para melhorar as condições no am-
biente de trabalho e criar uma cultura de se-
gurança. O Brasil está melhorando graças ao 
trabalho voluntário como os que os profissio-
nais do SESMT fazem no setor da construção 
civil. Isso é muito válido, uma vez que são os 
trabalhadores da construção civil que ajudam 
a construir essa nação”, destacou. 

Em seguida foi passada a palavra a represen-
tante da Anent, Edwiges, que lembrou que a 
entidade sempre esteve presente nas come-
morações do SESMT e é uma grande parceira 
na área de segurança e saúde do trabalho. 
“A Anent tem como uma de suas finalidades 
promover e congregar os profissionais que 
trabalham na área de SST, seja através de 
intercâmbios com entidades, assessorias téc-
nicas e consultorias, e, cuja vivência ao longo 
dos anos, envolve, por consequência, todos 
os profissionais do SESMT”, informou.

Dr. Jorge, da Anamt, também parabenizou 
todos os profissionais do SESMT e esclare-
ceu, durante sua palestra, o papel da en-
tidade e suas principais iniciativas para o 
setor. Na sequencia,  Leonídio, da Apaest, 
para ressaltar a história do prevencionismo 
no Brasil, fez um comparativo com o espíri-
to olímpico ao mencionar a importância dos 
jogos olímpicos de Londres para emoldurar 
o aniversário de 40 anos do SESMT. “Que 
ele possa inspirar uma geração de pesso-
as de todas as origens, jovens que nunca 
pensaram no coletivo, que com humanismo 
aprendam valores de respeito, excelência e 
amizade”, recitou o engenheiro. Parabeni-
zando a todos os presentes, Leonídio, que 
também foi um dos palestrantes do evento,  
na oportunidade, discorreu sobre o históri-
co do SESMT com ênfase em seu passado, 
presente e perspectivas para o futuro do 
serviço.

Representando a Força Sindical e a Fequimfar, 
Scaboli, lembrou que a solenidade também 
servia para comemorar o Dia Nacional de 
Prevenção de Acidentes, sendo um momento 
importante para a reflexão sobre os avanços 
das convenções em todas as esferas, mas 

também sobre o quanto ainda precisa ser 
feito no setor de SST para expandir as ações 
prevencionistas nos ambientes de trabalho. 
“Por isso, eventos como esse reforçam que 
precisamos buscar soluções, com as quais 
todos nós iremos ganhar”, destacou. Scaboli 
mencionou dados sobre a área previdenciária 
nos últimos 10 anos, que mostram em torno 
de 2.2 milhões de acidentes nos ambientes 
de trabalho, por falta prevenção; com 8.1 
mil mortes e 41.8 mil pessoas afastadas por 
falta de segurança no ambiente de trabalho. 
“Só em 2011, segundo dados da área previ-
denciária, foram quase R$ 64 bilhões que o 
Estado gastou por falta de segurança e, por 
consequência, a sociedade paga esse ônus 
também”, alertou. Ele fez referência ainda 
sobre a importância da Política Nacional de 
Segurança e Saúde do Trabalho e destacou 
a portaria do MEC, assinada em maio pela 
presidenta Dilma Roussef, por meio da qual 
todas as escolas de primeiro e segundo grau 
devem ter em seu currículo escolar, pelo me-
nos em um dia do ano, o tema segurança e 
saúdo do trabalho. “Com isso, acreditamos 
que as futuras gerações que vão entrar no 

mercado de trabalho, terão a oportunidade 
do conhecimento sobre o assunto e sua im-
portância para toda a sociedade”, informou.

Marcos Ribeiro, presidente do SINTESP, finali-
zou a solenidade, agradecendo ao Sinduscon
-SP pela sessão do espaço e ressaltou que 
este ano o SINTESP conseguiu fazer um tra-
balho de união, uma vez que todas as entida-
des representativas dos profissionais que fa-
zem parte do SESMT confirmaram a parceria 
para viabilizar a realização do evento. Marcos 
disse estar muito satisfeito pelo SINTESP ter 
conseguido fazer essa união em comemora-
ção aos 40 anos do SESMT, o que confere 
um importante reconhecimento à esses pro-
fissionais que fizeram e fazem a segurança e 
saúde do trabalhador. 

Marcos aproveitou para alertar que os pro-
fissionais também precisam se unir mais. 
“Quando o SESMT foi criado teve um obje-
tivo, que foi alcançado. Em 72 nós tínhamos 
cerca de 1,5 milhão de acidentes, posterior-
mente  chegamos a 300 mil e agora, no últi-
mo levantamento da Previdência, registrou-
se cerca de 700 mil acidentes. Diante desse 
quadro, nós questionamos sobre ‘o que o 
SESMT está fazendo para reduzir os aciden-
tes?’ e chegamos a conclusão que, infeliz-
mente, estamos preocupados em pensar 
mais no nosso bolso do que na vida do tra-
balhador, estamos pensando em quem pode 
assinar um documento e quem não pode, 
estamos esquecendo que o trabalhador é 
o nosso objetivo. Sempre digo que temos 
técnicos muito bons, que são ícones na SST, 
mas temos também técnicos muito ruins 
precisando crescer, buscar conhecimento e 
informação; assim como sei que também  
temos engenheiros bons e ruins, médicos 
e enfermeiros bons e alguns que deixam a 
desejar, como acontece em todas as profis-
sões; então, aquele que é ruim vamos dar a 

Este ano, o evento comemorativo foi 
marcado pela união entre o SINTESP, 
a Anamt, a Anent e a Apaest, as quais 
nas pessoas de Edwiges, Leonídio e Dr. 
Jorge (de cima para baixo) destacaram a 
importância do trabalho do SESMT para 
a diminuição dos índices de acidentes e 
mortes nas empresas

Durante a solenidade de abertura as 
autoridades destacaram a importância da 
cultura da prevenção no meio ambiente de 
trabalho e o papel de cada componente do 
SESMT para sua eficácia
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mão e puxá-lo para o nosso lado, e aquele 
que é bom, deve ajudar o seu colega profis-
sional a se aprimorar. É agindo dessa forma 
que vamos crescer juntos”, avaliou.

Para Marcos, esse 40º aniversário do SESMT 
representa a união dos quatro atores da pre-
venção. “Esse evento mostra a importância 
de que nos integremos mais porque não é 
possível cuidarmos da vida do trabalhador se 
cada um estiver lutando sozinho. Precisamos 
unir o SESMT para que todos falem a mesma 
linguagem”, observou.  

Profissionais do SESMT 
recebem homenagens 
especiais

No decorrer da solenidade foram anunciados 
os profissionais homenageados neste 40º 
aniversário. O profissional Técnico de Segu-
rança do Trabalho deste ano foi Jair Vieira de 
Melo, formado pela Etec de São Paulo em 
2004. No momento Melo atua como Técnico 
de Segurança do Trabalho na Prefeitura de 
Carapicuíba e também é membro secretário 
de uma comissão de gerenciamento de resí-
duos de serviços de saúde no Hospital Pérola 
Byington, em São Paulo. 

Para Jair, foi um grande presente receber 
essa homenagem. “Eu não esperava, pois 
me considero ainda um ‘caçula’ nessa área 
com tão competentes colegas, mas como es-
tou trazendo essa bandeira da novidade da 
instituição pública, me sinto lisonjeado e feliz 
por estar somando e até mesmo incentivando 
que outros colegas se enveredem no poder 
público e levem essa bandeira para o serviço 
público também, que  vejo como um campo 
a ser muito desbravado para todos os profis-
sionais do SESMT”, observou.

Para receber a láurea como Técnica de Segu-
rança do Trabalho, também foi convidada a 
técnica Cristina Cogo, da empresa 1001 In-
dústria de Artefatos de Borracha, que disse se 
sentir muito honrada, após 17 anos de pro-
fissão, em receber um reconhecimento como 
esse feito pelo SINTESP. “É muito gratificante 
porque nem sempre o técnico é reconhecido 
dentro da empresa pelo seu trabalho, muitas 
vezes é visto como aquele que gasta, e mes-
mo assim, nesses 17 anos eu venho tentando 
de diversas formas, provar que o profissional 
não é só aquele que cobra, mas é também 

aquele que se dedica, que muda alguma coi-
sa para melhor na empresa. Por isso, receber 
uma homenagem como essa é muito glorio-
sa”, declarou. 

Cristina ingressou na área de SST por uma 
oportunidade inesperada. Após um afasta-
mento por causa de uma gravidez de risco, 
ao voltar ao trabalho, a sua ocupação antiga 
já estava preenchida e ela foi convidada para 
cobrir uma vaga no SESMT na própria empre-
sa. “Foi um presente que abracei com muito 
amor. Peguei essa oportunidade e transformei 
no meu profissionalismo. Fui estudar todos os 
cursos que estivessem dentro da área e co-
laborassem para o meu crescimento na pro-
fissão. Isso enriqueceu minha carreira e pude 
contribuir na área prevencionista em diversas 
empresas importantes. E hoje, na 1001, eu 
alio todas as minhas necessidades pessoais e 
profissionais, exercendo minha atividade com 
muito orgulho”, mencionou.

Uma homenagem surpresa foi feita à Edwi-
ges, da Anent, escolhida este ano como En-
fermeira do Trabalho. Edwiges participou da 
solenidade imaginando que a homenageada 
seria uma outra colega da Anent e foi surpre-
endida pela honraria. “Foi muito gratificante, 
me sinto muito feliz, pois atuo há mais de 30 
anos na enfermagem do trabalho e na Anent 
desde a fundação, por meio da qual participo 
de atividades com Enfermeiros do Trabalho 
do Brasil inteiro”, contou.

Já o Médico do Trabalho laureado este ano 
foi o Dr. Luiz Frederico Hoppe, que expressou 
ser uma grande honra receber a homenagem 
nesta comemoração dos 40 anos do SESMT. 
“Recebo essa homenagem com grande ale-
gria e fico muito agradecido, pois acredito 
que existam colegas tão mais gabaritados 
que eu, mas, certamente, devo esse reconhe-
cimento talvez pelo tempo que dedico nessa 
área, bem como à parte associativa, na qual 
trabalho por idealismo, e por isso mesmo fico 
muito honrado e satisfeito com essa home-
nagem”, declarou.

Hoppe iniciou sua carreira na Medicina Le-
gal, nos idos de 1984, entretanto, por ques-
tão das perícias no foro acidentário sentiu 
necessidade de aprender sobre a Medicina 
do Trabalho e aliou as duas especialidades. 
Como médico do trabalho, Hoppe atuou em 
empresas de diversos setores e hoje presta 

consultoria na área, tanto para os trabalha-
dores quanto para empresas. 

E, para finalizar a solenidade, o homenagea-
do como Engenheiro do Trabalho foi Leonídio, 
em reconhecimento a sua valiosa contribui-
ção à toda a classe prevencionista. “Apesar 
de já ter recebido inúmeros prêmios é sem-
pre uma emoção”, comentou, completando 
que o mais importante para ele é que todos 
os presentes vissem que a homenagem, na 
verdade, apenas representa um símbolo de 
uma luta contínua, de um aprendizado, do 
cultivo do relacionamento com pessoas, de 
saber ser proativo e trabalhar onde exis-
tem mudanças. “Temos que nos adaptar ao 
longo do nosso trabalho e, principalmente, 
sempre procurar atuar com humanismo, 
pois só vamos conseguir atingir nosso ob-
jetivo através de pessoas, por isso sempre 
devemos nos colocar no lugar daquelas pes-
soas com as quais estamos interagindo nos 
ambientes de trabalho, para que a prevenção 
dos acidentes seja atingida”.

Nos 40 anos do SESMT foram 
homenageados Jair e Cristina, como Técnico 
e Técnica de Segurança do Trabalho. Haruo, 
do Sinduscon-SP e Ramalho, do Sintracon-SP 
entregaram os diplomas aos homenageados, 
respectivamente, e parabenizaram os 
profissionais pela valiosa contribuição e 
valorização do profissional Técnico de 
Segurança do Trabalho nas empresas 

A Enfermeira do Trabalho, Edwiges, foi 
surpreendida com a homenagem este ano. 
O diploma foi entregue por  Scaboli, que 
representou a Força Sindical e a Fequimfar 
no evento
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Muito emocionado, Leonídio parabenizou 
o SINTESP pelo evento e ressaltou que o 
mesmo procurar fazer com que a sociedade 
faça reflexões sobre a importância da SST, 
para o desenvolvimento do país e para que 
o empresário lute pela tríade: trabalho segu-
ro, saudável e produtivo, com o objetivo de 
que sejamos reconhecidos positivamente no 
mundo globalizado.

Ainda fez parte da programação a palestra 
Motivacional: “O quê te move?”, ministrada 
por Maria de Lourdes Neves. O evento foi fi-
nalizado com o tradicional bolo de aniversá-
rio do SESMT e sorteios de brindes entre os 
participantes. 

Representando o SINTESP também estive-
ram presentes ao evento os diretores: Heitor 
Domingues, Rogério de Jesus, Sebastião Fer-
reira da Silva, Élcio Pires, Wagner de Paula e 
Milton Perez; e os diretores regionais: Selma 
Rossana, da Regional Guarulhos; Julio Jor-
dão, da Regional Osasco; e Luiz Crispim, da 
Regional ABCDMRP.

Evolução do SESMT 
e seu futuro

A revista Proteção fez uma reportagem es-
pecial sobre os 40 anos do SESMT, na qual 
o vice-presidente da Anamt - Associação 
Nacional de Medicina do Trabalho, e médi-
co do Trabalho, Mario Bonciani, o modelo 
técnico/profissional representado pelo SES-
MT, representa um dos principais pilares de 
sustentação do sistema atual de SST do país. 
Este modelo contribuiu significativamente 
para a redução dos riscos clássicos presentes 
nos ambientes de trabalho (mecânicos, físi-
cos, químicos e biológicos). “Os avanços nas 
ações técnicas de prevenção dos acidentes e 
doenças foram também os principais respon-
sáveis pela criação e o desenvolvimento de 
novas especializações na qualificação profis-
sional de médicos, enfermeiros, engenheiros 
e técnicos de segurança e enfermagem”, 
destaca.

O relatório “Perfil do Trabalho Decente no 
Brasil - Um Olhar sobre as Unidades da Fe-
deração” divulgado recentemente pela OIT, 
aponta uma queda de 7,2% nos acidentes 
de trabalho no país em um período de dois 
anos. Em 2008 o número chegava a 756 mil 
acidentes em um ano, enquanto em 2010 
caiu para 701 mil.

No entanto, como mostra o relatório, a mor-
talidade continua elevada em alguns estados. 
Mato Grosso apresentou o maior número 
de óbitos, registrando 17,7 a cada 100 mil 
vínculos empregatícios; enquanto o Distrito 
Federal e o Rio de Janeiro registraram as me-
nores taxas, 4,6 por 100 mil vínculos.

Para a presidente da Sobes - Sociedade Bra-
sileira de Engenharia de Segurança do Tra-
balho, Marlise de Matosinhos Vasconcellos, 
os números indicam que o serviço ajudou 
muito na redução de acidentes, mas ainda 
possui algumas limitações. “Como o SESMT 
atua somente em médias e grandes empre-

sas, as pequenas empresas ficam à margem, 
embora seja onde ocorre o maior número de 
acidentes. A situação é ainda pior no servi-
ço público onde não há obrigatoriedade de 
constituição dos SESMTs. Essa é uma rea-
lidade que tem que ser vista pelos nossos 
governantes”, ressalta.

Bonciani destaca ainda que para que o SES-
MT dê um novo salto qualitativo é necessário 
ampliar a participação social. “O modelo de-
verá criar condições para o efetivo acompa-
nhamento das representações da sociedade, 
especialmente a dos trabalhadores, o que 
proporcionará que a ação técnica seja reves-
tida de maior transparência e confiabilidade, 
evitando a contaminação por interesses es-
pecíficos de governo, empregadores ou de 
representantes dos empregados”, assinala.

A evolução científica, tecnológica e as mu-
danças ocorridas no processo de produção 
nos últimos anos, têm dado margem a no-
vas discussões sobre políticas diferenciadas 
de controle de risco e implantação de pro-
jetos de prevenção. “Para que de fato es-
sas ações obtenham êxito é necessário que 
haja união das empresas do mesmo setor. A 
atuação individual seja sobre uma empresa 
ou estabelecimento, tem caráter limitado”, 
argumenta Bonciani.

A enfermeira do Trabalho e diretora da 
Anent, Ivone Martini de Oliveira, garante 
que o modelo prevencionista de melhoria 
contínua, antecipação, controle e minimi-
zação dos riscos, implantado pelo SESMT, 
tornou-se indispensável. Para ela “aqueles 
que se opõem ao sistema não pedem o seu 
fim, mas sim o controle social sobre ele para 
evitar que seus componentes sejam pressio-
nados e manipulados”, declara.

O Jornal Primeiro Passo também ouviu re-
presentantes do setor durante a solenidade 
comemorativa pelos 40 anos do SESMT, 
que deram suas opiniões de como o servi-
ço pode contribuir para o futuro da SST. De 
acordo com a TST Cristina, para que ocorra 
a melhoria do SESMT, em primeiro lugar os 
patronais devem acreditar na palavra dos 
profissionais do serviço, que atuam basea-
dos em leis, porém nem sempre os empre-
sários acatam suas observações como uma 
evidência certa. “Os patrões consideram 
como sendo algo possível de se aplicar se 

A programação do 40º aniversário do SESMT 
contou com uma palestra motivacional, 
ministrada por Maria de Lourdes Neves. 
Durante o evento, patrocinado pela empresa 
Indumet, foi servido o tradicional bolo de 
aniversário do SESMT e houve sorteios de 
brindes entre os participantes

Dr. Hoppe, recebeu das mãos de Milton 
Perez, da ABPA e diretor do SINTESP, a láurea 
como Médico do Trabalho; e o presidente do 
SINTESP, Marcos Ribeiro, entregou o diploma 
ao Engenheiro do Trabalho, Leonídio, como 
reconhecimento à sua dedicação na área
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for acontecer o evento, e caso aconteça, en-
tão, se remedia. Por isso, eles devem acredi-
tar mais e investir na segurança do trabalho, 
para que tanto os profissionais do SESMT 
quanto os funcionários tenham motivação, 
o que considero muito importante para que 
o trabalho de prevenção ande alinhado com 
todos na empresa”, disse Cristina. 

Edwiges, da Anent, destaca que para os 
profissionais do SESMT ampliarem as ações 
de prevenção e segurança do trabalho, os 
trabalhadores devem aproveitar melhor as 
oportunidades que existem para promover a 
interação entre os profissionais. “Na Anent, 
por exemplo, realizamos um intenso inter-
câmbio das atividades que os profissionais 
desenvolvem. Fazemos reuniões científicas 
nas quais discutimos temas que servem de 
referência para outros colegas da área. As 
empresas são diferentes, mas o objetivo dos 
programas são muito parecidos e ao serem 
compartilhados todos usufruem dos seus 
benefícios e assimilam, cada vez mais, as 
ações em prol da SST”, observou.

O especialista Álvaro Zócchio, considerado um 
ícone na área de Segurança e Saúde do Traba-
lho, também deu seu depoimento e observou 

que tem havido um aumento 
nas normas, as quais estão 
tomando uma amplitude 
maior, abrangendo outras 
áreas, que há alguns anos 
estavam esquecidas. Para 
ele, o que é preciso de 
fato é que o profissional 
do SESMT se imponha 
na empresa não como 
se fosse um empregado, 
mas como um profissio-
nal que vai prevenir que 
aconteçam lesões, afasta-
mentos, entre outras coisas 
negativas, inclusive são eles 
que vão contribuir para o 
próprio lucro da empresa, pois todos sabem 
que o objetivo da empresa é obter lucro, senão 
ela deixa de existir. “Considero também que 
tem que haver bastante fiscalização, mas uma 
fiscalização sensata, não com o objetivo de 
punir, mas de orientar e dar apoio à empresa 
para que ela possa solucionar seus problemas 
na área de SST”, enfatizou.

Zócchio fez questão de deixar uma men-
sagem para os novos técnicos que estão 
ingressando na área: “alguns acham difícil 

trabalhar nessa área, imagina como que 
era há 50 anos, quando eu comecei? Mas 
comecei com garra e deu tudo certo. Então, 
digo que temos sempre que nos colocar 
como que não sabendo nada, ou seja, valo-
rizando a beleza de ser um eterno aprendiz, 
uma vez que na medida em que as empre-
sas mudam, que entram novos processos, 
temos que aprender a lidar com essas mu-
danças. Quem não acompanha essa evolu-
ção nas empresas onde atua está parado no 
tempo”, assinalou Zócchio.  

Para uma melhor performance do SESMT, Zócchio considera 
importante que os profissionais se preparem para acompanhar 
as mudanças que ocorrem nas empresas e que influenciam o 
setor de SST
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8º fórum Técnico de debates ressalta  
importância do Técnico de Segurança do Trabalho

G
er

al

C 
erca de 250 pessoas, entre Técnicos 
de Segurança do Trabalho, cipeiros, 
estudantes da área e demais profis-

sionais prevencionistas, participaram do 8º 
Fórum Técnicos de Debates, dia 28 de junho 
de 2012, no Palácio do Trabalhador, em São 
Paulo. A iniciativa foi promovida pelo SINTESP 
em parceria com o DSST - Departamento de 
Saúde e Segurança do Sindicato dos Metalúr-
gicos de São Paulo.

“Em nosso dia a dia de trabalho nas meta-
lúrgicas, temos uma relação muito próxima 
com os profissionais da área de Segurança 
e Saúde do Trabalho e sabemos que os Téc-
nicos de Segurança do Trabalho, em especial, 
trabalham para cuidar da nossa vida, da nos-
sa segurança, então valorizamos muito essa 
profissão e essa é uma das razões pelas quais 
temos levado adiante a proposta de promo-
ver um debate técnico entre os trabalhadores 
e os Técnicos, visando levar informações que 
aumentem a conscientização sobre a impor-
tância da prevenção nos ambientes de traba-
lho”. Esta foi a declaração de boas-vindas de 
Luís Carlos de Oliveira, o Luisinho, diretor do 
Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, co-
ordenador do DSST e um dos representantes 
da Força Sindical nas questões de segurança, 
no início do evento. 

Antecedendo a solenidade abertura, os pre-
sentes assistiram ao filme “Máquina Risco 
Zero Nossa Meta!”, que retrata os riscos de 
acidentes em máquinas e prensas e aponta 
soluções para a proteção desses equipamen-
tos. O filme foi produzido pelo Sindicato dos 
Metalúrgicos em 1998 e ganhou o 4º Festival 
Internacional de Cinema e Vídeo, em abril de 
1999. O filme, segundo o diretor do Sindicato 
dos Metalúrgicos de São Paulo, Nelson Car-
dim, o Xepa, defendia “não botar a mão na 
boca do leão pra não perder os dedos”. “Vo-
cês, cipeiros, técnicos, grupos interessados, 
são o braço do sindicato nas fábricas e a mão 
do sindicato nessa luta”, disse o diretor no 
evento. A luta do sindicato para evitar os aci-
dentes em máquinas foi muito representativa 
para fortalecer a NR 12 sobre Segurança em 
Máquinas e Equipamentos.

Em sua oitava edição, o fó-
rum teve como tema central 
o Plansat - Plano Nacional 
de Segurança e Saúde do 
Trabalho, com o objetivo de 
abordar o papel do movi-
mento sindical na questão 
da segurança nos ambientes 
de trabalho. Para participar 
da solenidade de abertura 
foram chamados Elza Costa 
Pereira,  diretora Financeira 
do Sindicato dos Metalúrgi-
cos; Marcos Antonio Ribeiro, 
presidente do SINTESP; Ar-
mando Henrique, presidente 
da Fenatest e que foi o pa-
lestrante nesta edição; João 
Scaboli, secretário estadual 
de Saúde e Segurança do 
Trabalho da Força Sindical; 
Claudio Aureliano Morei-
ra, diretor do Sindicato 
Nacional dos Aposenta-
dos; Laércio Fernandes, 
diretor do SINTESP e do 
Sintracon-SP, que represen-
tou o presidente da entidade, 
Antonio de Sousa Ramalho; o 
vereador Claudio Prado; bem 
como os diretores do sindica-
to dos Metalúrgicos, Xepa; Adonai Ribeiro, 
Juruna, José Francisco Campos, responsável 
pelo Dep. De Memória Sindical; e Leninha, 
que é responsável pelo Dep. Das Mulheres.

Abrindo os trabalhos, Elza frisou em seu 
discurso que quando se fala de segurança e 
saúde do trabalho lembramos, especialmen-
te, que temos que amar ao nosso próximo, 
por isso é muito saudável cuidarmos da se-
gurança não só na nossa casa, mas por onde 
passamos. “O custo de um acidente é muito 
alto, não só pelo lado financeiro, mas, prin-
cipalmente, para as nossas famílias, por isso, 
considero que a área de segurança e saúde 
do trabalho é o coração das empresas. As ex-
periências que os técnicos adquirem em seu 
dia a dia são muito importantes para ajudar 
a diminuir os índices de acidentes, que ainda 

são muito altos. Assim, aliado a outros avan-
ços, como o da tecnologia, podemos fazer um 
trabalho que traga resultados melhores para 
todo mundo e, principalmente, conscientizar 
o empregador da importância de ter um am-
biente de trabalho saudável”, disse.

Em seguida Marcos Ribeiro, discorreu sobre 
o verdadeiro papel do SESMT - Serviço Espe-
cializado em Saúde e Medicina do Trabalho, e 
as lutas que os Técnicos de Segurança do Tra-
balho têm enfrentado em seu dia a dia para 
valorizar as práticas prevencionistas. Marcos 
ressaltou, com base nisso, que a categoria 
tem o grande sonho de conquistar o seu Con-
selho de Classe. “Nós, Técnicos de Segurança 
do Trabalho, somos grandes demais e faze-
mos a diferença em nosso ambiente do tra-
balho. Vamos buscar consolidar o nosso con-

O 8º Fórum, que contou com cerca de 250 pessoas, foi 
uma iniciativa do SINTESP em parceria com o DSST - 
Departamento de Saúde e Segurança do Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Paulo



Jornal do SinteSp - Ano 2012 - nº 245

selho para que possamos tomar as rédeas do 
nosso destino, neste sentido, temos claro que 
devemos atuar pela ética e pelo compromisso 
da categoria em prol desse objetivo”, avaliou. 

Outro ponto importante que Marcos destacou 
é que a categoria tem que parar de falar para 
ela mesma e se voltar mais para a sociedade 
em geral, ampliando, assim, o debate sobre 
a importância da área de segurança e saúde 
do trabalho. “Esse evento, em parceria com o 
Sindicato dos Metalúrgicos, é um exemplo de 
que o SINTESP está trabalhando para isso. Va-
mos ajudar o profissional a buscar a qualifi-
cação, o conhecimento, pois muitos acidentes 
acontecem, justamente, por falta de conhe-
cimento e estamos dispostos a levantar essa 
bandeira, contando sempre com o apoio de 
parceiros importantes, como o sindicato dos 
Metalúrgicos”, destacou Marcos.

Scaboli, por sua vez, parabenizou todos os 
responsáveis pela ação nas fábricas em prol 
da gestão de SST. “Toda vez que se fala em 
SST é um momento oportuno para fazer uma 
reflexão e vocês têm um compromisso mui-
to sério com isso. Temos avançado de forma 
tripartite em diversas convenções, mas ainda 
há muito para ser feito em prol dos trabalha-

dores”, informou o secretário que 
relatou alguns dados importantes 
sobre acidentes e mortes ocorridas 
nos ambientes de trabalho e as con-
sequências que geram para toda a 
sociedade. “Precisamos buscar as 
causas desses problemas e quere-
mos soluções por meio das quais 
todos possam ganhar: governo, 
trabalhadores e sociedade”, salientou.

O vereador Claudio Prado também 
parabenizou a iniciativa e destacou 
que o Técnico de Segurança do Trabalho que 
participa de um encontro com este perfil está 
defendendo a sua capacitação, uma vez que 
dá condições para o profissional se aprimo-
rar para fazer uma melhor gestão da SST 
nos ambientes do trabalho. “Vocês têm um 
papel social muito importante. O patrão não 
dá tanta atenção para esse tema, mas vocês 
são os grandes defensores da vida, por isso 
participar desses eventos vai prepará-los para 
contribuir com um nível de sustentabilidade 
melhor nos ambientes de trabalho e para 
toda a cidade”, observou.

Após os discursos de Fernando, Juruna, José 
Silva, Leninha e Campos, em que ambos 

ressaltaram a importância da união dos pro-
fissionais prevencionistas e do trabalho dos 
Técnicos de Segurança do Trabalho para 
preservar vidas, Armando Henrique iniciou a 
palestra, na qual apresentou uma argumen-
tação para que todos os presentes enten-
dessem melhor o enfoque da PNSST e seus 
desdobramentos visando mostrar o passo a 
passo para sua criação, os objetivos do Plan-
sat, e como os profissionais que atuam na 
área de SST podem ajudar na consolidação 
da política em todo o país.

Registramos que, por parte do SINTESP, tam-
bém estiveram presentes no evento os dire-
tores Sebastião Ferreira, Rogério de Jesus e 
Fernando Godoi.  

A diretora do Sindicato dos Metalúrgicos, Elza, ao lado 
de Luisinho, frisou que as experiências que os técnicos 
adquirem em seu dia a dia são muito importantes para 
ajudar a diminuir os índices de acidentes
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O 
1º Fórum Permanente de Segu-
rança e Saúde do Trabalhador de 
Ipaussu e Região ocorreu em 4 de 

julho de 2012, Clube Comunitário do Ido-
so (C.C.I). Órgãos municipais e estaduais se 
reuniram para discutir a promoção da segu-
rança no trabalho e saúde dos funcionários 
através do desenvolvimento de ações inte-
rinstitucionais.

De acordo com Plínio Enrique Sanfelici, se-
cretario do Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Fabricação do Álcool, Quími-
cas, Farmacêuticas, Plásticas, Tintas e Ver-
nizes de Ipaussu e Região, o governo bra-
sileiro gasta mais de R$ 3 bilhões por ano 
em trabalhadores acidentados. Número que 
está aumentando gradativamente. “O di-
nheiro sai dos nossos bolsos. E, na maioria 
dos casos a culpa é dos empresários, que só 
visam o lucro. As companhias não oferecem 
treinamentos necessários para os funcio-
nários. Elas querem a produção a qualquer 
custo, esquecendo de cuidar da saúde do 
trabalhador”, disse.

Para Plínio, a falta de conscientização dos 
empregadores e órgãos ligados ao trabalho 
agrava o problema. “O objetivo desse en-
contro é reduzir os acidentes e garantir a 
segurança dos funcionários. Mas para isso, 

precisamos que todos 
caminhem juntos”, 
frisou.

Durante o evento, 
foram ministradas 
palestras, dentre elas, 
uma que abordou o 
tema “Política Nacio-
nal de Segurança e 
Saúde do Trabalho”, 
assunto que ganhou 
destaque no governo 
da presidente Dilma 
Rouseff. Em abril des-
te ano, os ministérios 
do Trabalho e Empre-
go, Previdência Social 
e Saúde lançaram um plano para imple-
mentar a política. A finalidade do documen-
to é realizar a comunicação entre socieda-
de, empregadores e órgãos públicos.

Segundo o palestrante Rogério de Jesus 
Santos, Técnico de Segurança do Trabalho e 
diretor do SINTESP, é necessário que haja 
uma mudança na cultura dos empresários. 
“Segurança do trabalho não é apenas as-
sinar papéis para cumprir normas. A políti-
ca quer ver a prática. A Previdência Social, 
por exemplo, tem papel importante na vida 

do trabalhador. No 
entanto, ela só paga 
benefícios, não ques-
tiona o que aconte-
ceu. Trabalha como 
caixa”, ressaltou.  
O encontro que, reuniu 
cerca de 30 pessoas, 
deverá ser realizado a 
cada três meses. Para 
membros sindicais, 
o fórum é resultado 
de uma luta anti-
ga, que reivindicava 
melhorias para os 
trabalhadores. “O 
fórum vai interagir 
com todos os ato-

res. Queremos a participação da população, 
pois chegou a hora de informar, conscienti-
zar e cobrar”, frisou Plínio.

O presidente do SINTESP, Marcos Anto-
nio Ribeiro, também prestigiou a iniciativa 
levando a bandeira da entidade de estar 
“sempre presente” em eventos que agre-
gam valor para a categoria prevencionista. 
Ele participou da mesa de abertura e desta-
cou a importância desses encontros. “Este 
é o segundo ano consecutivo que eles nos 
convidam para participar. Para nós é uma 
satisfação e sempre estaremos presentes 
nesses eventos porque os consideramos de 
suma importância para termos contato com 
nossos profissionais. Por meio deles pode-
mos nos aproximar e verificar quais são as 
necessidades e dar o nosso apoio e expandir 
o conhecimento sobre o nosso trabalho en-
tre os profissionais da categoria”, destacou. 

Marcos informou ainda que em sua fala 
durante a solenidade de abertura enfatizou 
a questão da união do SESMT. “Este é um 
assunto que vou continuar abordando até 
conseguirmos fazer uma reunião com todos 
os atores do SESMT, pois o nosso objetivo é 
chegarmos a um consenso de que o ideal é 
trabalharmos em prol da união entre todos 
os profissionais do SESMT”, comentou. 

fórum em ipaussu discutiu política do 
   governo para segurança do trabalhador

Os profissionais que atuam em Ipaussu e Região assistiram a 
apresentação de palestras que contribuiram para orientá-los sobre as 
questões que envolvem a PNSST e a importância de praticá-la para 
reduzir os acidentes e garantir a segurança dos funcionários

Com o lema de estar "sempre presente", mais uma vez, o SINTESP, na 
pessoa de seu presidente, Marcos, prestigiou a iniciativa do Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indústrias da Fabricação do Álcool, Químicas, 
Farmacêuticas, Plásticas, Tintas e Vernizes de Ipaussu e Região e 
parabenizou os responsáveis pela organização do fórum



a Regulamentação da Política nacional 
       de Resíduos Sólidos está em vigor 
e não pode passar despercebida
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A 
regulamentação 
da Política Na-
cional de Resí -

duos Sólidos (PNRS), ocorri-
da em 23 de dezembro de 
2010, já está próxima de 

completar dois anos. Porém, ainda são 
mínimas as ações para que de fato se 
consolide. Um exemplo é que no dia 2 de 
agosto último terminou o prazo para que 
Estados e municípios concluam seus pla-
nos de gestão de resíduos sólidos. 

As cidades brasileiras que não entregaram 
os planejamentos não poderão solicitar 
recursos federais. O fato que temos que 
encarar é que a maioria não cumpriu o 
prazo e a Lei 12.305/2010, que estabelece 
a PNRS,  determina que até 2014 não se-
jam mais utilizados lixões aterros sanitários 
precários. “Atualmente, cerca de 58% do re-
síduo sólido urbano no Brasil é depositado 
em locais inadequados. Ou seja, embora os 
brasileiros gastem, aproximadamente, R$ 
21 bilhões por ano para coleta e destinação 
do resíduo sólido, os resultados não são nada 
satisfatórios”, informa Ricardo Valente, dire-
tor da Keyassociados.

Valente comenta que a união entre os mu-
nicípios é o melhor caminho para viabilizar 
o manejo de resíduos sólidos. “Por meio do 
planejamento integrado,  os municípios me-
lhoram a qualidade ambiental, da saúde pú-
blica, saneamento básico e socioeconômica 
para a região e toda comunidade”, salienta.

O advogado Cássio dos Santos Peixoto, 
do escritório Advocacia & Tribunais, informa 
que o Decreto n.º 7.404, como expresso em 
seu art. 86, entrou em vigor na data de sua 
publicação, mas a disseminação de sua exis-
tência e aplicação no sentido de orientar to-
dos os atores envolvidos deixa a desejar e 
esse é um dos fatores que está dificultando 
sua execução.

“Está firmado o entendimento que a alega-

ção do desconhecimento da lei é inescusável. 
O art. 3º da Lei de Introdução ao Código Civil 
Brasileiro proclama: “Ninguém se escusa de 
cumprir a lei, alegando que não a conhece.” 
A vida em sociedade não seria possível se to-
dos pudessem alegar o desconhecimento da 
lei para se furtar a cumpri-la. Daí a necessi-
dade da ficção jurídica de que todos devem 
conhecer a lei. Na prática, contudo, tal prin-
cípio está longe da realidade, tendo em vista 
a proliferação legislativa, com edição diária 
de diversos diplomas legais, ficando cada vez 
mais difícil ao cidadão comum conhecer inti-
mamente às leis”, comenta.

Após quase dois anos, e com prazos cada 
vez mais exíguos, muito precisa ser feito pe-
los entes federados, empresas e empreen-
dimentos. Além 
disso, os setores 
precisam estar 
afinados e ne-
gociando res-
ponsabilidades e 
os instrumentos 
trazidos pela 
Política. Acordos 
Setoriais, Logís-
tica Reversa e 
Responsabilida-
de Compartilha-
da sobre o ciclo 

de vida do produto. Vale ressaltar que o 
Ministério do Meio Ambiente está desen-
volvendo os Planos que podem surpreen-
der aqueles que não estão devidamente 
atualizados. Em resumo, Cássio destaca 
que a PNRS encontra-se devidamente 
regulamentada, carecendo apenas, de 
algumas resoluções, instruções e dos 
planos de resíduos sólidos dos estados 
e municípios. 

“Quanto aos consumidores finais, fica ex-
pressa a obrigação de adimplir as regras 
estabelecidas sobre coleta seletiva, com a 
segregação prévia dos resíduos conforme 
sua composição ou constituição, sempre 
da forma que dispuser os titulares do ser-

viço público de limpeza urbana ou de manejo 
de resíduos. Também, fica obrigado o consu-
midor, a acondicionar corretamente os resí-
duos contemplados pelo sistema de logística 
reversa. Estas regras estão no capítulo das 
responsabilidades dos geradores de resídu-
os e do poder público. 

Para finalizar esta análise da regulamenta-
ção, o advogado destaca que será necessário 
rever e discutir bastante as formas de opera-
ção das empresas. “Uma análise jurídica será 
de grande importância, para que se possa 
evitar surpresas e explorar melhor a imagem 
de sustentabilidade do empreendimento, evi-
tando também riscos futuros e a atenção que 
o tema merece”, informa.  
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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 

D 
ando continuidade às atividades do 
Sábado de Capacitação Permanente, 
promovido pelo SINTESP, a 17ª edição 

do encontro abordou o tema “A Importância da 
Saúde”, que teve como palestrante convidado o 
radialista, Arnaldo Marcolino da Silva Filho, dire-
tor do Sindicato dos Radialistas no Estado de São 
Paulo, diretor da Federação Interestadual dos Ra-
dialistas, membro da Coordenação da Escola de 
Governo e conselheiro Nacional de Saúde.

O objetivo deste 17º Sábado foi mostrar que a 
Saúde Pública é a arte e a ciência de prevenir 
a doença, prolongar a vida, promover a saúde 
e a eficiência física e mental mediante o es-
forço organizado da comunidade, abrangendo 
o saneamento do meio, o controle das infec-
ções, educação dos indivíduos nos princípios 
de higiene pessoal, a organização de serviços 
médicos e de enfermagem para o diagnóstico 
precoce e pronto tratamento das doenças com 
desenvolvimento de uma estrutura social que 

assegure a cada indivíduo na sociedade 
um padrão de vida adequado à manu-
tenção da saúde. 

Com base em sua ampla experiência no as-
sunto, o palestrante enfocou, principalmen-
te, o trabalho do SUS – Sistema Único de 
Saúde no Brasil, um dos maiores sistemas 
públicos de saúde do mundo. Ele abrange 
desde o simples atendimento ambulatorial 
até o transplante de órgãos, garantindo 
acesso integral, universal e gratuito para 
toda a população do país.  Amparado por 
um conceito ampliado de saúde, o SUS foi cria-
do, em 1988 pela Constituição Federal Brasileira, 
para ser o sistema de saúde dos mais de 180 mi-
lhões de brasileiros. Além de oferecer consultas, 
exames e internações, o Sistema também promo-
ve campanhas de vacinação e ações de preven-
ção e de vigilância sanitária – como fiscalização 
de alimentos e registro de medicamentos –, atin-
gindo, assim, a vida de cada um dos brasileiros.

Esta edição contou com 15 participantes, que 
fizeram a inscrição por meio de doação de ali-
mentos. Como já é tradição dos Sábados de 
Capacitação, os donativos arrecadados serão 
entregues para a Instituição Beneficente Ação 
Univida, que desempenha o papel de ombro 
amigo para as famílias com portadores do ví-
rus HIV em São Miguel Paulista, bairro carente 
da zona leste de São Paulo.  

17° Sábado de Capacitação Permanente 
     abordou a importância da Saúde

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
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os Cursos do SinTESP 2012

Data Local Evento

09/ago Sede Debate Técnico: Proteção Térmica

11 e 18/ago Sede Curso Instrutor de Empilhadeira

18/ago Sede Curso Avaliação da Exposição Ocupacional Calor

20/08 à 01/09 Sede Curso Supervisor de Espaços Confinados - NR 33

23/ago Sede Debate Técnico: Aplicação das NRs 10, 20 e 33

25 e 26/ago Sede Curso de Instrutor de Guindauto/Caminhão Munck

01/set ABCDMRP 8º Encontro dos Técnicos de Segurança do Trabalho

06/set Sede Debate Técnico: Proteção Visual e Auditiva

10 à 15/set Sede Curso Instrutor de Trabalho em Altura - NR 35

14/set Campinas Seminário SP Equipamentos

20/set Sede Debate Técnico: Homens sob Pressões

04/out Sede Debate Técnico

18/out Sede Debate Técnico

01/nov Sede Debate Técnico

14/nov Sede Debate Técnico

27/nov Sede Dia do Técnico de Segurança do Trabalho

13/dez Sede Debate Técnico: Trab. Alt. Nova NR-35

Participantes desta 17ª edição do Sábado de 
Capacitação, que abordou a importância da Saúde 
com ênfase nas ações do SUS e sua relação com a 
área de Segurança e Saúde do Trabalho
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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

Es
pa

ço
 d

o 
le

ito
r “Gostaria de saber, em relação a cursos 

e treinamentos, quais são as opções que 
os Técnicos em Segurança do Traba-
lho podem abranger (ministrar). Vejo 
muitos ministrando cursos nas áreas de 
busca, salvamento, resgate e primeiros 
socorros, porém gostaria de saber se 
realmente podemos, como profissionais 
em segurança, ministrar tais cursos. 
Obrigado!”
Juan Regenerati

Resp.: Juan, cursos livres, ou seja, que não 
são regulamentados, podem ser ministra-
dos por qualquer pessoa, que possua pro-
ficiência no assunto. Em função da grande 
diversidade, não é possível relacionar. 
Seria possível sim, responder a consultas 
pontuais.
Rene Alves Cavalcanti
Diretor de Desenvolvimento Profissional

“Vejam a situação de um Téc-
nico de Segurança do Traba-
lho. O ladrão está pensando 
que ele não tem dinheiro, 
porque será?!”
Autor desconhecido

Resp.: Eu imagino que possa 
ser pela combinação de fatores 
abaixo:
É um profissional que possui 
dificuldade de relacionamento 
interpessoal, não consegue aplicar 
a SST com visão 
holística, não tem 

perfil de empreendedor, 
não possui proatividade tão 
pouco criatividade para so-
lução de problemas a curto 
e médio prazo, desconhece 
princípios de andragogia 
para aplicabilidade de trei-
namentos, está sempre dis-
tante de sua base quando 
empregado, não acompa-
nha os processos técnicos 
científicos da área de SST, 
seu raciocínio profissional é 
o mesmo da Geração T

Tendo estas características é um profissio-
nal que possui dificuldade em recolocação 
no mercado, tendo o prazo do seguro 
desemprego vencida, pois ele entendeu 
que procuraria emprego somente quando 
recebesse a última parcela, por isso encon-
tra-se nessa situação descrita na imagem 
acima e ainda bem que encontrou um 
ladrão solidário, pois tem uns que matam 
pelo fato da vítima não ter dinheiro.

Valdizar Albuquerque
Diretor Comunicação e Marketing






