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pensar o ano seguinte com 
consciência e atuações positivas 
em prol da prevenção
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Marcos Antonio Ribeiro - 
Presidente do SINTESP

N 
este último editorial do 
ano de 2012 não pode-
mos nos expressar de 

outra forma a não ser com muita 
satisfação e alegria pelo fato de 
ter a certeza que foi um ano de 
muito trabalho e de excelentes 
resultados.

A sensação do dever cumprido 
e a alegria pelas realizações e 
conquistas é uma condição sus-
tentada pelas manifestações dos 
colegas do setor de Segurança e 
Saúde do Trabalho e, principal-
mente, pelos nossos representa-
dos e associados.

Neste momento, em que nos 
aproximamos do encerramento de 
um ano de trabalho, é também a 
oportunidade de redirecionarmos 
nossos atos frente ao desempe-
nho, até então realizado, para 
ações de planejamento, então, 
nada mais que normal pensar no 
aprimoramento das conquistas e 
se preparar para os desafios que 
se apresentam pela frente.

Por isso, atentamos que esse fi-
nal de ano pode ser o “momento 
do pensar”. Pensar bons proje-
tos, boas intenções. Pensar com 
consciência: coisa que tão pouco 
fazemos, embora seja o que nos 
distingue dos outros animais.

Pensar não como uma obrigação 
e, sim, como uma oportunidade 
que não se deve desprezar. Deve 
ser um prazer. É a ação que gera 
a fonte do planejamento, sendo 
assim, “pensar” precisa de mo-
mentos de paz, alegria, boa saúde. 
Essa reflexã, “ou deixar as ideias 
vagando numa atenção flutuante, 
como dizia Freud”, largar mão, por 
alguns instantes, dos compromis-
sos, do cansaço, da falta de tem-
po, da dificuldade em ser feliz, da 
pouca harmonia consigo e com o 
mundo, das tragédias, das decep-
ções universais ou pessoais – e 
dar-se o prêmio de “pensar”. 

Pensar para ser uma pessoa mais 
decente; pensar para amar mais 
e melhor, pensar como pode ser 

mais valorizado no mercado de 
trabalho, pensar no que de ver-
dade quer, se é que quer alguma 
coisa – ou é do tipo que se deixa 
levar por desânimo, preguiça ou 
desencanto?

Neste ato do pensar, queremos 
que reflita o quanto você, Técni-
co de Segurança do Trabalho, foi 
importante para as pessoas que, 
através de suas ações, poderão 
estar junto de seus familiares 
neste Natal. Queremos que se 
orgulhe por exercer a profissão 
mais importante para a preven-
ção de acidentes e doenças do 
trabalho e que suas expectativas 
para daqui em diante sejam po-
sitivas e produtivas.  

Da nossa parte, vamos contribuir 
ao máximo possível para que a 
nossa categoria continue se de-
senvolvendo com cada vez mais 
qualidade e atuando para alcan-
çarmos vários dos objetivos tra-
çados. Feliz 2013 e um excelente 
ano novo!
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P 
ara encerrar o ano de 
2012 com chave de 
ouro, o SINTESP - Sin-

dicato dos Técnicos de Segu-
rança do Trabalho no Estado 

de São Paulo, promoveu na regional do AB-
CDMRP, no dia 24 de novembro de 2012, 
o 9º. Encontro Comemorativo dos Técnicos 
de Segurança do Trabalho, evento promovi-
do, mais uma vez, em parceria com a Escola 
Centro Educacional ETIP de Santo André, SP. 
O encontro contou também com a participa-
ção de outros órgãos da região envolvidos 
com a prevenção de acidentes do trabalho.

Com a presença de, aproximadamente, 160 
pessoas, o Encontro teve como foco os se-
guintes temas: “A Origem do Dia Nacional 
do Técnico de Segurança do Trabalho”; “O 
Perfil do Técnico de Segurança do Trabalho”, 
“A Segurança e Saúde no Trabalho além das 
Normas Regulamentadoras”, “O Papel da 
Fenatest - Federação Nacional dos Técnicos 
de Segurança do Trabalho”, “A contribuição 
da ABPA - Associação Brasileira de Prevenção 
de Acidentes para a prevenção de acidentes 
no Brasil”, “O Papel da entidade formado-

ra e o aproveitamento do 
aluno na formação em 
segurança do trabalho”, e, 
finalizando, os participan-
tes assistiram a encenação 
de uma peça teatral com o 
Grupo Jordani Produções.

O Evento contou também 
com várias personalidades 
que marcaram presença 
neste encontro, entre os 
quais estavam Marcos An-
tonio Ribeiro de Almeida 
(o Marquinhos), presiden-
te do SINTESP; Armando 
Henrique, presidente da 
Fenatest - Federação Nacional dos Técnicos 
de Segurança do Trabalho e Secretário Geral 
da Força Sindical; Roseli Aparecida Fornazier; 
Luiz Carlos Crispim Silva, diretor vice-presi-
dente do SINTESP Regional ABCDMRP; Mil-
ton Perez, presidente da ABPA - Associação 
Brasileira de Prevenção de Acidentes e dire-
tor do SINTESP; Drº.Antônio Vital Barbosa, 
delegado de Policia, representando a Secre-
taria de Segurança Pública de Santo André; 

Valdizar Albuquerque, diretor de 
Comunicação e Marketing do 
SINTESP, responsável pelo Jornal 
Primeiro Passo; Deputado Federal 
Dr. Antonio Carlos Mendes Thame; 
Wilson Fernandes Barbosa, repre-
sentando o CEREST - Centro de 
Referência á Saúde do Trabalha-
dor de Diadema; João Aparecido 
da Luz, Escritor e Cronista em Se-
gurança e Saúde no Trabalho; Sid-
ney, da Força Tarefa Brasileira (FTB); 
e dos diretores do SINTESP, Wagner 
Francisco De Paula, Eduardo Neves, 
Miguel Jordani, Sebastião Ferreira, 
Rogério de Jesus que também re-
presenta a Força Sindical São Pau-

lo; bem como Lucinéia e Shirlei, que são coor-
denadoras do curso de Segurança do Trabalho 
da Escola ETIP de Santo André.

O 9º.Encontro Comemorativo da região do 
ABCDMRP teve, mais uma vez, o apoio e 
patrocínio das seguintes empresas: Grupo 
Vigoseg, Omini Consultoria em Segurança e 
Medicina do Trabalho, Safetline Equipamen-
tos de Segurança, Grupo Proseg Engenha-
ria de Segurança do Trabalho, Editora Atlas, 
Grupo Saúde e Vida, Anchieta Vision, Edito-
ra Idéia Cultural, Revistas Proteção e Cipa, 
Editora Brasil Sustentável, Arts Medicina do 
Trabalho, e, primordialmente,  do Centro 
Educacional ETIP de Santo André que cedeu 
o espaço para a realização do evento.

“Com este evento somamos o 4º.Encontro 
no ano de 2012, portanto, encerrando o ano 
com  ‘chave de ouro’, graças às parcerias e 
colaboração de todos os diretores e empre-
sas patrocinadoras. Tivemos a oportunidade 
de conduzir, aproximadamente, 1000 profis-
sionais nestes encontros da regional do ABC 
e pretendemos dar continuidade no próximo 
ano mantendo o nível técnica das palestras, 
bem como de participação de público, o que 
tem sido um sucesso”, finalizou o diretor 
vice-presidente da regional ABCDMRR, Luiz 
Carlos Crispim Silva.  

Regional aBCDMRp promoveu 9º. Encontro 
Comemorativo dos técnicos de segurança do trabalho 
no Centro Educacional Etip de santo andré
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Acima, a mesa de abertura contou com a participação de personalidades importantes no cenário 
da Segurança e Saúde do Trabalho. O eventou contou, mais uma vez, com o trabalho voluntário 
das recepcionistas e recebeu convidados atuantes no setor, como o presidente da Fenatest, 
Armando Henrique; o advogado Carlos Alberto; a diretora da Etip, Roseli; o delegado Antonio 
Vital Barbosa; além de Crispim, Valdizar e Perez, ambos diretores do SINTESP

O deputado federal, 
Mendes Thame, compôs 
o quadro de palestrantes 
do encontro e ressaltou a 
importância do trabalho 
prevencionista  
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P 
ara comemorar o Dia do Técnico 
de Segurança do Trabalho, a Regio-
nal SINTESP Campinas promoveu, 

no dia 23 de novembro de 2012, na sede 
do Senai Amoreiras, em Campinas, SP, o II 
Encontro de Técnicos de Segurança do Tra-
balho de Campinas e Região, com as pre-
senças de cerca de 50 pessoas, entre elas  
Técnicos de Segurança do Trabalho, alunos 
e profissionais de áreas afins.

O conteúdo programático do evento con-
templou os temas “O Perfil do Técnico de 
Segurança e a Representação do SINTESP 
no seu 30º Aniversário”, com apresenta-
ção de Marcos Antônio de Almeida Ribeiro, 
presidente do SINTESP; “Tratativas Sobre a 
Regulamentação do CONFETEST - Conselho 
Federal dos Técnicos de Segurança do Tra-
balho”, ministrado por Armando Henrique, 
presidente da Fenatest - Federação Nacional 
dos Técnicos de Segurança do Trabalho; “As 
atividades do Grutest”, com participação de 
Wladimir Martins, coordenador do Grutest 
- Grupo de Técnicos de Segurança do Traba-
lho de Campinas e Região; “As atividades 
do Grupo de Técnicos de Segurança de Pe-
dreira e Região”, proferido por Luiz Previero 
Neto, coordenador do Grupo de Técnicos de 
Segurança de Pedreira e Região; “As ativi-
dades do Grupo de Técnicos de Segurança 
de Vinhedo e Região”, apresentado por Rai-
mundo Nonato Ferreira Teixeira, coordena-
dor do Grutevi - Grupo de Técnicos de Segu-

rança de Vinhedo e Região; “As atividades 
do Grupo de Estudo dos Técnicos de Segu-
rança de Piracicaba e Região”, por Durval 
Spada Monteiro, coordena-
dor do Grupo de Estudo dos 
Técnicos de Segurança de 
Piracicaba e Região. Ao final 
das explanações, os partici-
pantes puderam fazer per-
guntas aos coordenadores e 
tirar dúvidas sobre as ativi-
dades alusivas ao Técnico de 
Segurança do Trabalho.

Para Marcos, presidente do 
SINTESP, este encontro teve 
como diferencial o fato de 
que 90% dos participantes 
são Técnicos de Seguran-
ça do Trabalho atuantes na 
área o que contribuiu para 
um excelente aproveitamento dos temas 
tratados, uma vez que eles puderam com-
partilhar com os palestrantes e vice-versa as 
experiências reais do dia a dia de trabalho. 
“O retorno que tivemos junto aos TSTs pre-
sentes foi muito bom. É importante a nossa 
contribuição técnico-informativa para os 
estudantes nos diversos eventos que par-
ticipamos, mas tratar desses assuntos di-
retamente com o Técnico de Segurança do 
Trabalho que está atuando na prática nos 
dá um cenário real dos enfrentamentos e 
dúvidas que ele tem na sua rotina de traba-

lho e, com isso, podemos ajudá-lo de forma 
mais apurada”, avaliou Marcos. 

Conforme ele, a participação do público 
foi muito interativa com perguntas que 
demonstraram conhecimento de causa em 
cada situação. “Foi um encontro com mui-
ta qualidade. Todos mostraram muito inte-
resse nos assuntos tratados, em especial, 
em relação ao nosso conselho de classe e 
se propuseram, inclusive, a se filiarem ao 
SINTESP para nos ajudar nessa luta”, de-
clarou Marcos.  

Campinas sediou ii Encontro de 
   técnicos de segurança do trabalho 

O encontro em Campinas teve como diferencial o fato de 
que 90% dos participantes são Técnicos de Segurança do 
Trabalho atuantes no setor de SST e que aproveitaram a 
oportunidade para tirarem dúvidas e trocarem experiências 
com os palestrantes

E 
m comemoração ao Dia Nacional 
dos Técnicos de Segurança do Traba-
lho, a Regional Presidente Prudente 

do SINTESP, realizou, no dia 27 de novem-
bro de 2012, uma sessão de palestras no 
auditório do U.D “Instituto Educacional de 
Presidente Prudente”.

Voltado para profissionais da área de Se-
gurança e Saúde do Trabalho, o objetivo 
do evento foi levar aos profissionais par-

ticipantes o conhecimento e capacitação 
sobre a legislação vigente.

A programação contou com a palestra so-
bre o Decreto Estadual, nº 56.819/2011, 
que institui o Regulamento de Segurança 
contra Incêndio das edificações e áreas 
de risco para os fins da Lei nº 684, de 30 
de setembro de 1975 e estabelece outras 
providências. A palestra foi proferida pela 
Equipe Técnicos do Corpo de Bombeiro. Os 

temas abordados foram: Procedimentos 
para se obter o Auto de Vistoria do Corpo 
de Bombeiros (AVCB); Procedimentos para 
elaboração da Ficha de Atendimento Técni-
co (FAT); Procedimento para elaboração do 
Atestado da Brigada de Incêndio; Instrução 
Técnica nº 16/11 – Plano de Emergência 
conta Incêndio; Instrução Técnica nº 17/11 
– Brigada de Incêndio; e Instrução Técni-
ca nº 28/11 – Gás Liquefeito de Petróleo 
(GLP).  

presidente prudente sediou palestra 
           sobre segurança contra incêndio e áreas de risco
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sintEsp celebrou 30 anos da sua fundação

“A 
qui estão os di-
nossauros da Se-
gurança e Saúde 
do Trabalho”. 
Este foi o termo 

mais pronunciando na noite do dia 27 
de novembro de 2012, durante a soleni-
dade em comemoração ao Dia Nacional 
do Técnico de Segurança do Trabalho 
promovido pelo SINTESP, quando tam-
bém foram celebrados os 30 anos de 
representação dos Técnicos de Seguran-
ça do Trabalho no Estado de São Paulo, 
que reuniu no auditório Prestes Maia, na 
Câmara Municipal de São Paulo, os prin-
cipais desbravadores da SST pela Enti-
dade, no Estado de São Paulo. O evento, 
que contou com cerca de 200 pessoas, 
foi coroado por muitas lembranças dos 
áureos tempos em que esses profissio-
nais faziam - com o mínimo de recursos 
e incentivos - o máximo de esforços (in-
dividuais e conjuntos) para tirar o Brasil 
do cenário cruel que ocupava como um 
dos piores países em termos de aciden-
tes e mortes de trabalhadores. Os depoi-
mentos demonstraram que os avanços 
ao longo do tempo foram significativos, 
mas o trabalho desses profissionais pre-
vencionistas só tem aumentado a cada 
dia e, felizmente, tem possibilitado de 
forma lenta, mas progressiva, uma mu-
dança comportamental e de consciên-

cia sobre a importância da união de 
todos os profissionais envolvidos nos 
setores empresarial, sindical e governa-
mental para alcançarem melhorias nos 
ambientes de trabalho em prol de toda 
a sociedade. 

A solenidade de abertura contou com 
as presenças de Marcos Antonio de Al-
meida Ribeiro, presidente do SINTESP; 
o vereador e anfitrião da casa Claudio 
Prado, que gentilmente, abriu as por-
tas da Câmara Municipal para o SIN-
TESP e seus convidados; João Batista 
da Silveira, gerente comercial da Revista 
Proteção; José Roberto Sevieri, diretor 
da Revista Cipa; Viviane de Jesus Forte, 
chefe substituta da Seção de Segurança 
e Saúde do Trabalho, que representou o 
Ministro do Trabalho e Emprego; Paulo 
Cezar Baldan, assessor da Secretaria de 
Emprego e Relações do Trabalho, re-
presentando o secretario de Estado, 
Carlos Ortiz; o deputado estadual An-
tonio de Sousa Ramalho e presidente 
do Sintracon-SP; e Armando Henrique, 
presidente da Fenatest – Federação 
Nacional do Técnicos de Segurança do 
Trabalho. Na sessão solene foi regis-
trado ainda que o ministro do Trabalho 
e Emprego, Carlos Daudt Brizola, justi-
ficou por escrito sua ausência ao pre-
sidente Marcos, agradeceu o convite 
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Mais de 200 pessoas, entre Técnicos de 
Segurança do Trabalho, autoridades, 
consultores, estudantes, familiares 
e amigos dos diretores do SINTESP 
prestigiaram a comemoração que 
marcou mais uma homenagem a estes 
importantes profissionais e celebrou os 30 
anos de fundação da entidade
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e parabenizou a todos os Técnicos de 
Segurança do Trabalho pelo seu dia.

Na oportunidade, o SINTESP celebrou os 
30 anos de sua fundação, destacando 
nesta data a representação e organiza-
ção política que o ajudou a conquistar, 
ao longo dos anos, inúmeros avanços em 
prol do Técnico de Segurança do Traba-
lho em nível nacional.

Marcos abriu a sessão solene agrade-
cendo, em nome do SINTESP, a presen-
ça de todos e lembrando a importância 
da comemoração. “É muito valioso para 

nós a participação 
de todos vocês, 
Técnicos de Segu-
rança do Trabalho, 
simpatizantes da 
nossa causa, os 
‘dinossauros’ que 
iniciaram esse 
trabalho tão lin-
do que é hoje 
a categoria dos 
Técnicos, em especial ao vereador Clau-
dio Prado, pela sessão do local para que 
fizéssemos esse evento, e, enfim, a todos 
os presentes e companheiros da mesa. 

Este é um dia maravilhoso 
para nós, Técnicos de Se-
gurança do Trabalho, este 
profissional que trabalha 
no anonimato. Só para fa-
zer um comparativo, nós 
temos no Brasil um pro-
fissional sempre lembrado 
como herói “os bombei-
ros”, com todos os méritos, 
mas temos um herói que 
é o profissional Técnico de 
Segurança do Trabalho que 
atua na prevenção antes 

que aconteça o acidente. A prevenção 
não tem custo, então, hoje, é um dia de-
dicado a este profissional e por todo o 
mérito, parabéns a todos nós!”.

Na sequencia, o anfitrião da casa, ve-
reador Claudio Prado, expressou que era 
um imenso prazer receber os Técnicos de 
Segurança do Trabalho na Câmara Mu-
nicipal para comemorar o seu dia. Prado 
que é metalúrgico e participou junto às 
Cipas nas empresas em que trabalhou, 
lembrou que em todos os atos de rei-
vindicação de melhorias nas empresas 

A solenidade de abertura contou com as 
participações de Viviane, da SRT; João Batista, 
da Proteção; Armando, da Fenatest; Marcos, do 
SINTESP; Ramalho, do Sintracon-SP; Sevieri, da 
Cipa e Baldan, da secretaria estadual do Trabalho

Wilson Lourenço, ex-presidente da Aprossetesp e do 
SINTESP, recebeu uma homenagem especial em razão 
da sua grande contribuição em prol dos Técnicos de 
Segurança do Trabalho
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que acompanhou em sua trajetória pro-
fissional sempre viu a atuação direta do 
Técnico de Segurança do Trabalho. “Em 
todos esses acontecimentos os Técnicos 
de Segurança do Trabalho estava lá fa-
zendo o meio de campo, ponderando 
as reivindicações entre aquilo que era 
viável, mas atentando às condições de 
cada empresa. Quase todas as lutas que 
acompanhei e que passaram pela Cipa 
incidiram também pela consciência de 
um Técnico de Segurança. Isso acontecia 
justamente pela responsabilidade que ti-
nham em nível de proteção do ambiente 
de trabalho e para que não houvesse ne-
nhum acidente. Portanto, estamos falan-
do de uma pessoa que tem uma respon-
sabilidade muito grande, principalmente, 
a responsabilidade social. E sabemos 
que essa conduta vem passando de um 

para o outro através dos tempos, ajudan-
do a levar as experiências e fazendo com 
que os tempos modernos e toda a sua 
tecnologia, por exemplo, se adaptem às 
circunstâncias e que 
tenham a referência 
positiva do passa-
do”, observou. 

Na sequencia João 
Batista, do Grupo 
Proteção, contou 
que a Revista Pro-
teção estava prepa-
rando uma matéria 
especial sobre os 25 
anos de sua publi-
cação e na qual faz 
uma retrospectiva 
do setor de Segu-
rança e Saúde do 
Trabalho na qual se 
percebe claramente 
a luta dos prevencionistas e a evolução 
do setor, que se deve, principalmente, 
ao trabalho dos Técnicos de Segurança 
do Trabalho. “Hoje, comemorando o dia 
do Técnico e os 30 anos do SINTESP, em 
nome da Revista Proteção, dou os para-
béns a todos vocês, que são fundamen-
tais para o nosso setor”, completou.

O diretor da Revista Cipa, José Roberto 
Sevieri, iniciou seu pronunciamento in-
formando que em 2013 o veículo com-

pleta 35 anos e comparou que falar 

em Segurança do Trabalho hoje é difícil, 
mas 35 anos atrás era impossível, como 
era impossível falar que o Brasil precisa-
va de um profissional chamado Técnico 

de Segurança do 
Trabalho. “Era algo 
muito complicado 
porque éramos pou-
cos, os chamados 
‘dinossauros’ de hoje 
e eu sou um deles”, 
salientou. 

Sevieri aproveitou 
para relembrar al-
guns fatos impor-
tantes do passado, 
destacando que nes-
te início de lutas o 
único advogado que 
falava de segurança 
do trabalho no Bra-
sil, João Emílio de 

Bruin, ajudou muito os prevencionistas. 
“Quando pedimos para o Ministério do 
Trabalho criar a profissão de Técnico de 
Segurança do Trabalho o órgão deixou 
claro de que não existia essa opção e os 
profissionais não poderiam sequer ter 
a pretensão de criar uma profissão que 
não existe correspondente econômico, 
ou seja, só pode ter médico se existir hos-
pital, só pode ter farmacêutico se existir 
farmácia, e ai por diante, o que significa 
que não há correspondente econômico 
para os Técnicos de Segurança do Traba-
lho porque ele pode trabalhar em qual-
quer empresa. E diante disso, o Dr. Bruin 
provou que existia uma categoria que 
se chama ‘categoria diferenciada’ que é 
diferente dos outros, como é o caso do 
motorista, que também pode atuar em 
qualquer tipo de empresa. E, ao mesmo 
tempo que pedíamos a criação da cate-
goria diferenciada, pedíamos a criação 
da profissão do Técnico de Segurança 
do Trabalho. Dois anos depois de mui-
tas idas e vindas à Brasília, com muito 
esforço individual por causa dos poucos 
recursos que tínhamos e muita luta dos 
‘dinossauros’, houve a aprovação da ca-
tegoria do Supervisor de Segurança que 
era a profissão que existia na época e, 
em paralelo, saiu no Congresso a Lei 
7.410 criando a profissão do Técnico de 
Segurança do Trabalho. Já se passaram 

Wilson: "Em muitos países, o Técnico 
de Segurança do Trabalho é o primeiro 
assessor dos presidentes das empresas. 
Por isso, no Brasil, também temos que 
atuar para atingir esse patamar"

OS ´DINOSSAUROS' 
DA ÁREA DE 
SEGURANÇA 
E SAÚDE DO 

TRABALHO FORAM 
HONROSAMENTE 
LEMBRADOS POR 
TEREM SIDO OS 

PIONEIROS 

O evento comemorativo foi palco ainda de uma homenagem 
especial aos pioneiros que compuseram a primeira diretoria 
do SINTESP, 30 anos atrás, e ajudaram a consolidar muitos dos 
objetivos propostos pela Entidade ao longo dos anos
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30 anos de muita prevenção e de mui-
ta gente salva pelos Técnicos de Segu-
rança do Trabalho. Afirmo que esta é a 
única profissão que entra na escola com 
vontade de ajudar o próximo e me sinto 
muito feliz de ser um técnico de seguran-
ça também”, declarou Sevieri.

Em seguida, Viviane de Jesus Forte, re-
passou os cumprimentos do ministro do 
Trabalho e do superintente regional do 
Trabalho a todos os técnicos e atentou 
que apesar de ser um dia festivo, a data 
era também uma oportunidade de re-
gistrar que os desafios da categoria são 
grandes. “Temos um contexto de cerca 
de 60 / 70% de acidentes de trabalho 
graves e fatais que nós, auditores fis-
cais do trabalho, quando analisamos 
enxergamos que os fatores relacionados 
com óbitos e as lesões graves aos traba-
lhadores são fatores de descumprimento 
simples e imediato da legislação, então, 
são aquelas condições que o profissio-
nal técnico de segurança, em conjunto 
com a auditoria fiscal, tem toda condi-
ção de atuar para eliminar e prevenir, o 
que mostra que os nossos desafios são 
relevantes”, mencionou a especialista.

Viviane comentou ainda que dentro das 
questões que precisam ser melhoradas, 
o Ministério do Trabalho está desenvol-
vendo um programa que entrará em 
operação em 2013, que permitirá que 
se faça um controle, um registro infor-
matizado dos serviços dos SESMTs das 
empresas e, consequentemente, dos pro-
fissionais que congregam os SESMTs, e 
isso proporciona uma expectativa de ge-
ração de muitos postos de trabalho por 
causa do levantamento sobre aqueles 
profissionais que tem mais de um vín-
culo. “Hoje temos muita dificuldade em 
rastrear essa situação e para o ano que 
vem esperamos poder dar uma resposta 
à sociedade com a expectativa de avan-
ços no que se refere à organização do 
SESMTs para 2013 e chamar a atenção 
à responsabilidade do Técnico de Segu-
rança do Trabalho que é normalmen-
te, na maior parte dos casos, o SESMT 
dentro das organizações, excetuando-se 
as empresas grandes, que contam com 
os demais profissionais em seu quadro. 
Nesses casos, então, o TST é o que tem a 

maior responsabilidade numa empresa, 
a de chamar a atenção para uma má-
quina que está sem proteção, a ausência 
de uma ferramenta, um andaime numa 
situação irregular, um produto químico 
com o qual o trabalhador está exposto 
ou um risco biológico que existe num 
estabelecimento de saúde, então é um 
profissional com responsabilidades mui-
to grandes”, narrou Viviane. 

Para concluir, ela chamou a atenção de 
que apenas aqueles que não conhecem 
o mundo do trabalho, não possuem a 
sensibilidade de saber a importância 
que tem o Técnico. “Muitas vezes pre-
senciamos questionamentos das pes-
soas que estão um pouco distantes 
da realidade do dia a dia e, nós, que 

estamos ali presentes nas empresas, 
sabemos que uma situação é aquele 
estabelecimento que não tem nenhum 
profissional de segurança e que quando 
chegamos para fiscalizar temos cons-
ciência de que a nossa dificuldade vai 
ser muito maior, muito mais elevada do 
que daquele estabelecimento que já 
tem um profissional de segurança. Por 
isso, parabenizamos os técnicos que 
tanto colaboraram para prevenir e para 
melhorar o ambiente de trabalho nas 
empresas”, saudou Viviane.

Paulo Cezar Baldan, por sua vez, contou 
que o secretario Carlos Ortiz, o qual es-
tava representando na solenidade, tam-
bém é metalúrgico e tem uma história 
neste setor e como cipeiro de mais de 

Nesta edição comemorativa, os partipantes assistiram a palestra 
do Dr. Eduardo Maróstica (acima, em pé) e depois foram 
recepcionados com um coquetel comemorativo
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30 anos e, hoje, na qualidade de secre-
tário estadual do Trabalho, um dos te-
mas que mais se discute na secretaria, 
por sua recomendação, é a segurança 
do trabalho. “Há, 
inclusive, uma dis-
cussão interna para 
desenvolvermos 
um observatório 
de análise dos nú-
meros no Brasil de 
forma setorizada e 
combinada com o 
INSS que vai trazer 
muita luz às infor-
mações que pre-
cisamos”, contou 
Baldan parabeni-
zando a todos os 
Técnicos de Segu-
rança do Trabalho 
pela contribuição 
positiva em prol da 
evolução preven-
cionista nas empresas.  

Convidado a fazer seu discurso, Rama-
lho, do Sintracon-SP, referenciou a im-
portância dos Técnicos de Segurança do 
Trabalho para os avanços da prevenção 
dos acidentes nos ambientes de traba-
lho, uma vez que o Brasil ocupou por 
muito tempo o status de um dos países 
com os maiores índices, em especial, 
no setor da construção civil que sofreu 
muito com essa condição. “Já melhora-
mos bastante, mas sabemos que ainda 
tem muito a ser feito, principalmente 
em relação à conscientização do em-
presário que, infelizmente, não prioriza 
muito essa questão”, salientou. Rama-
lho também parabenizou os Técnicos, 
o qual considera imprescindíveis nos 
canteiros de obra, pois são verdadei-
ros anjos da guarda, atuando muitas 
vezes como conselheiros e psicólogos, 
ou seja, verdadeiros amigos dos traba-
lhadores. “Eles merecem toda a nossa 
consideração, uma vez que sabemos 
das dificuldades que vivem no seu dia a 
dia para fazer valer as boas práticas de 
segurança e saúde no trabalho”, des-
tacou.

Também deu sua contribuição histórica 
como profissional que acompanha a tra-

jetória de 30 anos do SINTESP em seus 
quase 40 anos de atuação como Técni-
co de Segurança do Trabalho, Armando 
Henrique, presidente da Fenatest, que 

fez questão de nar-
rar o acontecimen-
to do acidente que 
matou sete pessoas 
na obra da linha 
amarela do metrô, 
em Pinheiros, e que 
submeteu o Técnico 
de Segurança do 
Trabalho do em-
preendimento ao 
anonimato total 
pelos seus empre-
gadores, quando o 
mesmo deveria ser 
considerado um 
verdadeiro herói 
por ter impedido a 
morte, na verdade, 
de 35 pessoas, ao 

constatar e avisar sobre as irregulari-
dades da obra sem obter o mínimo de 
respaldo, mas que por seu espírito de 
luta conseguiu fazer depois de muita 
insistência com que os 28 trabalhado-
res que estavam lá evacuassem o local 
antes do soterramento e, com isso, sal-
var seus companheiros de trabalho de 
uma tragédia maior. “Esse foi um dos 
acidentes mais noticiados no Brasil e 
no mundo e, curiosamente, esse técni-
co não apareceu sequer em uma linha 
de jornal, porque exatamente na hora 
do ocorrido alguém se encarregou de 
escondê-lo num bairro da zona norte 
de São Paulo por oito meses, passado 
esse período ele foi demitido e, recen-
temente, temos conhecimento de que 
está desempregado. Isso nos chama 
a atenção porque impactou em sete 
mortes, mas se não fosse pela atuação 
dele, teria impactado muito mais. E, 
assim como ele, é importante trazer a 
tona essa história porque sabemos que 
vários profissionais, infelizmente, tam-
bém enfrentam essa realidade e estão 
lá fora absolutamente no anonimato”, 
estimou Armando. 

Além disso, Armando atestou que por 
estar há 40 anos nesta militância se 
sente muito gratificado por sua histó-

ria. “Vejo aqui nesta primeira fileira do 
auditório pelo menos 15 companheiros 
e companheiras que há 30 anos nos 
ajudaram a jogar a pedra fundamental 
para a organização de uma categoria 
que hoje é uma das mais respeitadas 
no Brasil. Esses companheiros foram 
muitos persistentes, tanto que hoje es-
tamos juntos e isso para mim é a me-
lhor testemunha viva de uma relação 
humana sustentada e que merece res-
peito, pois se fossemos tão ruins assim, 
tão superficiais, certamente estaríamos 
longe daqui e fora desse setor”, opi-
nou. Armando, ressaltou que o SINTESP, 
como o maior sindicato da América La-
tina dos Técnicos de Segurança do Tra-
balho e a Fenatest, que representa 26 
sindicatos da categoria no país, tem a 
missão de levar adiante esse trabalho 
que vem sendo construído há 30 anos.  

homenagens especiais

Após todos os discursos, um dos mo-
mentos mais marcantes do evento foi 
quando o presidente Marcos - em nome 
de toda a categoria – prestou uma ho-
menagem especial ao ex-presidente 
da segunda gestão da Aprossetesp e 
da primeira gestão do SINTESP, Wilson 
Lourenço, fazendo nesta solenidade 
um registro especial em vida pela im-
portância de sua atuação para levar as 
ações do SINTESP adiante e que refle-
tem até os dias de hoje, como é o caso 
da conquista da Carta Sindical, que deu 
ao SINTESP autonomia para continuar 
sua luta e que nos dias atuais tem como 
principal proposta “estar sempre pre-
sente”, participando com voz ativa em 
várias iniciativas que visem uma melhor 
qualidade de vida para todos os traba-
lhadores e lutando para conquistar o 
tão almejado Conselho de Classe da 
categoria.

Wilson expressou sua emoção ao rece-
ber a homenagem e recordou alguns 
fatos importantes da rica trajetória 
dos 30 anos que se passaram para que 
os Técnicos de Segurança do Trabalho 
chegassem até os dias de hoje. Em 
destaque aos pioneiros dessa história, 
ele ressaltou a participação primordial 
de pessoas como José Roberto Sevie-

Nestes 30 anos 
de atuação, o 
SINTESP soma 

conquistas 
importantes e 

consagra o lema 
de estar 'sempe 

presente' em prol 
do trabalhador
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ri, o empresário Mauro Daffre (que 
fez um registro por escrito e que foi 
lido por Wilson na solenidade, na qual 
expressou sua admiração pela catego-
ria e parabenizou todos os técnicos), 
Oduvaldo Requião, também ex-presi-
dente do SINTESP que faleceu recen-
temente, entre outros profissionais, em 
especial, ao saudoso advogado João 
Emílio de Bruin, que assumiu o com-
promisso de defender os profissionais 
prevencionistas, na época supervisores 
de segurança, e dos quais os Técnicos 
de Segurança do Trabalho são oriun-
dos, buscando ajudá-los naquilo que 
mais almejavam que era o de serem 
reconhecidos como uma categoria di-
ferenciada. “Hoje o Técnico de Segu-
rança do Trabalho existe, ainda passa 
por dificuldades para se impor, mas 
ele tem uma história que começou há 
40 anos, quando os ‘dinossauros da 
SST’, muitos dos quais aqui presentes, 
começaram a agir e hoje estamos co-
memorando 30 anos da fundação do 
SINTESP”, destacou Wilson.

Em seu discurso ele ressaltou ainda a 
importância da conquista do Conselho 
de Classe, avaliando que agora com o 
sindicato e a federação em boas mãos, 
há grandes chances de ver essa con-
quista se concretizar. “É um objetivo 
ainda a ser conquistado. Precisamos do 
nosso conselho e sei que isso está perto 
de acontecer, pois aqui estão os abne-
gados que lutam por isso. Você, Técnico 
de Segurança do Trabalho, tem direito 
ao seu conselho, faça valer!” exclamou. 
Wilson conta que em muitos países o 
técnico é o primeiro assessor dos pre-
sidentes das empresas e indústrias dos 
mais diversos ramos e portes. “Lá fora a 
indústria não existe sem a prevenção”, 
atestou Wilson. Com este exemplo, ele 
aproveitou o momento para lançar a 
campanha de o técnico ser o primeiro 
assessor dos empresários no Brasil. “A 
Segurança e Saúde do Trabalho são ne-
cessárias e o Brasil não vive mais sem 
isso. Por isso, o Técnico de Segurança 
do Trabalho representa uma profissão 
diferenciada e independente. Ele tem 
uma importância enorme no Brasil de 
hoje e está na hora de acordar o em-
presariado para que o Técnico de Se-

gurança do Trabalho consiga avançar 
cada vez mais e fazer o Brasil crescer a 
exemplo do mundo, pois a Segurança e 
Saúde do Trabalho tem que estar numa 
posição de destaque”, avaliou.

Dando continuidade à solenidade, Wil-
son declarou os nomes dos diretores 
pioneiros que participaram da Apros-
setesp e compuseram a 1ª Diretoria do 
SINTESP, que também foram homena-
geados, chamando todos que estavam 
presentes à frente, para ficarem ao seu 
lado para o registro fotográfico oficial 
de todo o grupo pioneiro. Estavam 
presentes Armando Henrique, Homero 
Tadeu Betti, José Roberto Sevieri, Ade-
mar José de Oliveira, Heitor Domingues 
de Oliveira, Joaquim Eduardo Junquei-
ra, José Edgard Carneiro da Silva Filho, 
José Ferreira do Nascimento, Luiz Anto-
nio Izipon, Marcos Antonio de Almeida 
Ribeiro, Rivaldo M. G. Villarinho, Sebas-
tião Ferreira da Silva e Tarcíso José de 
Paula.

Neste ato Wilson também represen-
tou o 1° presidente da Aprossetesp, 
Oduvaldo Requião (in memoriam). Em 
seguida foram declarados os nomes 
das principais pessoas que colabora-
ram com a Entidade em seus primeiros 
anos e conquistas, também chamando 
à frente, além de José Roberto Sevie-
ri, que atuou como Relações Públicas 
da Entidade, de 1982 à 1988; Bruin 
Filho (representando seu pai Dr. João 
Emílio de Bruin); Mauro Daffre (ex-pre-
sidente do Sindiseg), e Luiz Eduardo de 
Carvalho (ex-presidente da Animaseg). 
Neste momento também foi citado o Sr. 
Décio Carvalho, despachante que cedeu 
gratuitamente a sala da Rua Cásper Lí-
bero, no período de 1984 à 1989, para 
as atividades do SINTESP; e dos depu-
tados federais na época, Mendes Tha-
me e Michel Temer, que foram grandes 
apoiadores da categoria no início de 
suas atividades. 

Na sequencia, o evento contou com a 
apresentação da palestra “Marketing 
Interno e Comunicação Interna”, pro-
ferida pelo Dr. Eduardo Marostica. E 
o mesmo foi finalizado com o ofereci-
mento de um coquetel comemorativo a 

todos os presentes, que receberam na 
saída do evento uma bolsa contendo a 
agenda 2013 do SINTESP.

Este evento foi patrocinado pelas em-
presas/entidades: Sintracon-SP, Meio 
Equipamentos e Grupo Montart, que 
viabilizaram a confecção da bolsa. Já a 
agenda 2013 do SINTESP contou com 
o patrocínio da Revista Proteção, Ins-
trutherm, Promat Luvas Profissionais, 
Grupo Euro, Grupo Cipa Fiera Milano, 
Águia de Fogo, Workfire Brigada de 
Incêndios, Mapa Professionel, Proseg, 
Animaseg, Meio Equipamentos e Atlas. 
O evento contou também com a parce-
ria da empresa Markodonto.  

O vereador Claudio Prado; Viviane, da 
SRT; Ramalho e Sevieri, assim como 
os demais componentes da mesa, 
destacaram, em seus discursos, o papel 
relevante do Técnico de Segurança do 
Trabalho para o desenvolvimento das 
boas práticas de segurança e saúe do 
trabalho e que ajudam o país a avançar 
neste cenário, mesmo com os muitos 
desafios ainda enfrentarão pela frente
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S 
empre me incomo-
dou nesta época do 
ano, enquanto nos 

preparamos para o Natal e 
Réveillon, assistir noticiários 
sobre enchentes e desmoro-
namentos e a contabilização 

de vítimas. Seria uma realização social se em 
nossas cidades não existissem pessoas mo-
rando em áreas de risco. Só no município de 
São Paulo, o Instituto de Pesquisa Tecnológi-
cas (IPT), identificou 407 áreas de encostas e 
margens de córrego sujeitas a escorregamen-
tos e a processos de erosão, somando-se as 
áreas temos cerca de 13,5 km2, o que corres-
ponde a 0,9% da área total do município.

O estudo realizado abrange a totalidade das 
áreas vulneráveis na cidade, situadas em 26 

Subprefeituras, considerando o nível de deta-
lhamento e a consistência das informações 
apresentadas é o maior trabalho já realizado 
no Brasil. Das 407 áreas identificadas, 176 
estão na região Sul da cidade, 107 na região 
Norte, 100 na Leste e 24 na região Oeste.

As áreas de risco mapeadas são subdivididas 
em quatro categorias, que variam do risco 
baixo (R1), médio (R2), alto (R3) e muito alto 
(R4), de real possibilidade de ocorrência de 
eventos em situações de chuva intensa e/ou 
prolongada. Das 105 mil moradias analisa-
das, 29 mil estão em setores de risco Alto e 
Muito Alto. A grande maioria, 76 mil famílias, 
vive em setores de risco Médio e Baixo.

Este cenário não é privilégio só de São Pau-
lo, anos e anos nos dias de verão o drama 

das enchentes se 
repete, lamenta-
velmente assisti-
mos os desastres 
vitimando e de-
sabrigando várias 
pessoas. Neste 
cenário é impor-
tante que todos 
de alguma forma 
alertem e realize a 
prevenção e cabe 
a nós, Técnicos de 
Segurança do Tra-
balho, aplicar nos-
sos conhecimentos e habilidades no processo 
educativo voluntariamente à sociedade ou, 
até mesmo, nas empresas orientando e disse-
minando o assunto entre os trabalhadores.

Enchentes pedem prevenção, faça sua parte

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

O que fazer DEPOIS da inundação
Beba apenas água filtrada ou fervida;
Não utilize alimentos que estiveram em 
contato com a água da inundação;
Fique atento aos sintomas de doenças, 
tais como febre, vômito, dor de cabeça ou 
no corpo (principalmente na “batata da 
perna”), e diarréia; nesses casos, procure 
os serviços de saúde;
Chuvas de grande intensidade ou longa 
duração provocam deslizamentos, princi-

palmente em áreas de risco: fique atento a 
qualquer sinal;
Não use equipamentos elétricos que te-
nham sido molhados ou que estiveram em 
locais inundados, pois há risco de choque 
elétrico e curto-circuito;
Lave e desinfete os objetos atingidos pela 
enchente usando uma mistura de um copo 
de água sanitária para cada balde de 20 li-
tros de água limpa, utilizando luvas e botas.

O que fazer  
ANTES da inundação
Moradores de 
regiões propensas 
a inundações 
devem manter-se 
informados sobre 
as condições 
meteorológicas;
Possuir contato 
direto com a Defe-
sa Civil e interagir 
com as ações de 
emergência para 
seu bairro;
Ao primeiro sinal 
de chuva forte co-
loque os móveis, 
eletrodomésticos 
e demais objetos 
em lugares altos; 
Desligue apa-
relhos elétricos 
e eletrônicos, a 
chave geral de 
sua casa e feche 
os registros de 
entrada de água e 
de gás;
Se organize 
para que não se 

acumule lixo na 
sua rua, retire o 
lixo e leve-o para 
áreas não sujeitas 
a enchentes;
Retire crianças, 
idosos e portado-
res de deficiência 
para local seguro;
Coloque docu-
mentos e objetos 
de valor em um 
saco plástico fe-
chado e em local 
protegido;
Seja solidário, avi-
se seus vizinhos 
sobre o perigo, 
no caso de casas 
construídas em 
áreas de risco de 
deslizamentos; 
avise também, 
imediatamen-
te, o Corpo de 
Bombeiros (193) 
e à Defesa Civil 
(199);

O que fazer DURANTE a inundação
Seja em casa ou no 
trânsito, quando de 
uma inundação evite 
maiores perigos, 
evite o contato com 
a água. O contato 
direto com a água 
contaminada da 
enchente pode 
provocar doenças;
Se estiver em local 
seguro, procure não 
se deslocar; não 
atravesse ruas ala-
gadas, existe o risco 
de ser arrastado pela 
água;
Em local alagado, 

preste atenção, 
identifique buracos e 
bueiros sem tampas 
ou encobertos pela 
água;
Em caso de ventos 
muito fortes, cuidado 
com as quedas de 
árvores, fios, postes, 
semáforos, etc;
Utilize calça compri-
da, blusa e calçados 
fechado para a pro-
teção do corpo; não 
use bermuda e não 
fique sem camisa;
Não deixe crianças 
brincando na enxur-

rada ou nas águas 
dos córregos, pois 
elas podem ser leva-
das pela correnteza 
ou contaminar-se, 
contraindo doenças 
graves, como hepati-
te e leptospirose.
Antes de tudo, salve 
e proteja vidas. Se 
precisar retirar algo 
da casa, após a inun-
dação, peça ajuda 
à Defesa Civil ou ao 
Corpo de Bombeiros 
nos telefones men-
cionados acima;
Tente convencer as 

pessoas que moram 
em áreas de risco 
a saírem de casa 
durante as chuvas, 
se precisarem peça 
ajuda à Defesa Civil 
ou ao Corpo de Bom-
beiros nos telefones 
mencionados acima;
Se você estiver em 
um carro durante 
a enchente, dimi-
nua a velocidade e 
mantenha distância 
do veículo da frente. 
Procure parar o carro 
em locais altos e 
livres de enchentes.
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J 
osé Ferreira do Nascimento, o Ferreiri-
nha, fundador e ex-presidente do SIN-
TESP lançou o livro “Memórias de um 

Técnico de Segurança do Trabalho”, uma 
autobiografia que se confunde com a his-
tória da regulamentação e da implantação 
das normas de segurança no país, no qual 
o autor apresenta temas como a instituição 
da Cipa no país, organização do SESMT e a 
Convenção 161 da OIT, destaques aos pre-
vencionistas do Século 21, entre outros. 

Segundo Ferreirinha, a ideia do livro sur-
giu pelo fato de ter acompanhado vários 
acontecimentos nessa área e, no momento 
de encerramento de sua vida profissional e 
sindical, sentiu-se no dever de passar aos 
prevencionistas do Brasil tudo que acumulou 
por meio de experiências vividas no campo 
da prevenção dos acidentes do país. 

Pernambucano que se declara 
paulista de coração, Ferreirinha 
ingressou na área de Segurança 
e Saúde do Trabalho em 1963, 
como inspetor de segurança do 
trabalho e ao longo de sua car-
reira vivenciou fatos que ajuda-
ram a construir a história da SST 
no Brasil, por isso o livro traz um 
rico registro histórico e fotográfi-
co dos principais acontecimentos 
que acompanhou no exercício de 
sua profissão como prevencionista.

Durante sessão de autógrafos realizado na 
XIX FISP – Feira Internacional de Segurança e 
Proteção, no Centro de Exposição Imigrantes, 
em São Paulo, SP, dia 5 de outubro de 2012, 
Ferreirinha destacou que o objetivo deste livro 
é deixar um legado aos profissionais preven-

cionistas brasileiros, para que estes conti-
nuem avançando em prol das melhorias nos 
ambientes de trabalho. “Este livro é para os 
TSTs e todos os profissionais que lutam pela 
preservação da vida. Tenho muito orgulho da 
minha história como homem e profissional e 
de conseguir deixar minha contribuição para 
todos os trabalhadores”, declarou.  

G
er

al

O 
deputado federal pelo PT, Vicente 
Paulo da Silva - o Vicentinho - visitou, 
no dia 25 de novembro de 2012, a 

sede do SINTESP, no centro de São Paulo, e 
participou de uma reunião ordinária da Di-
retoria Estadual da entidade, durante a qual 
o deputado ouviu dos diretores manifestos 
sobre os principais pontos conjunturais do 
setor de Segurança e Saúde no Trabalho, es-
pecialmente sobre a valorização profissional 
dos Técnicos de Segurança do Trabalho, que 
dependem de ações políticas para avanços. 

Além disso, entre as diversas prioridades, des-
tacou-se ao deputado a importância da regu-
lamentação do Conselho de Classe. “Ouvido 
os argumentos, o deputado federal colocou-se 
a disposição para eventual construção de uma 
frente parlamentar pró-segurança e saúde no 
trabalho, incluído todos os encaminhamentos 
políticos de valorização da SST, com base na 
importância social dos trabalhos deste profis-
sional, reconhecidos como principais promo-
tores das ações prevencionistas nos locais de 

trabalho, em beneficio dos trabalha-
dores e, consequentemente, também 
aos empregadores e governo visando 
a redução dos passivos judiciais, eco-
nômico e social, garantindo trabalho 
digno”, resstaltou Armando Henri-
que, diretor do SINTESP e presidente 
da Fenatet.

Marcos Antonio Ribeiro, presiden-
te do SINTESP, também comentou 
sobre a visita de Vicentinho. “O 
deputado expressou que gostou 
muito da nossa recepção e achou 
estranho ainda não termos o nosso conselho 
de classe, pois em sua opinião trata-se de 
uma profissão muito importante do ponto 
de vista social e se propôs a nos ajudar, não 
somente como apoiador, mas encabeçando 
a frente parlamentar”, contou.

Marcos lembrou ainda que a mobilização 
nacional para o recolhimento de assinatu-
ras em prol do Conselho de Classe dos Téc-

nicos de Segurança do Trabalho continua. O 
objetivo é atingir 100 mil assinaturas que 
serão encaminhadas ao ministro do Traba-
lho, Brizola Neto. “Para reforçar esta ação 
é importante que os profissionais de todo 
país pressionem os parlamentares para que 
acelerem a criação do conselho, enviando 
e-mail, cartas, manifestos em redes so-
ciais, entre outros meios de comunicação”, 
orientou Marcos.  

Em visita ao sintEsp, deputado federal vicentinho 
declara apoio ao Conselho de Classe da categoria

Marcos e Armando, em nome do SINTESP e da 
FENATEST, solicitaram o apoio de Vicentinho para a 
categoria conquistar o seu Conselho de Classe

Ex-presidente do sintEsp lança livro  
“Memórias de um técnico de segurança do trabalho”

Armando, presidente da Fenatest; Marcos, presidente 
do SINTESP e o diretor Valdizar, foram alguns dos 
profissionais que parabenizaram Ferreirinha (segundo da 
esquerda para a direita) pelo lançamento do livro
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O SINTESP em sua missão de am-
pliar e difundir as ações sociais 
voltadas aos Direitos Humanos, e 

que não deve haver, em nenhum momento, 
discriminação por raça, cor, gênero, idioma, 
nacionalidade, opinião ou qualquer outro 
motivo, informa que houve reestruturação 
na Secretaria da Mulher, sendo que a mes-
ma fará parte da Secretaria da Diversidade. 
Instituída em 25 de maio de 2012, tendo a 
diretora Mirdes de Oliveira como responsá-
vel, tratará os assuntos relacionados a:  Etnia 
racial; Exploração Sexual; HIV/AIDS;  Jovem 
Aprendiz; LGTB; Melhor Idade; Moradores 
em situação de rua; Mulher;  Pessoas com 
Deficiência; e  Trabalho Infantil.

Segundo Mirdes, a Secretaria da Diversidade 
foi criada a fim de fortalecer o respeito à di-
versidade humana e a percepção e inclusão 
desta como elemento necessário, presente e 
indissociável ao desenvolvimento social do 
país. “Partindo deste princípio, essa secreta-
ria pretende desenvolver e disseminar uma 
reflexão sobre a educação inclusiva, com a 
participação direta dos Técnicos de Seguran-
ça do Trabalho, relacionando-os com as di-
mensões da diversidade e da identidade cul-
tural, propondo caminhos para a construção 
de políticas públicas, educacionais e práticas 
pedagógicas que garantam o respeito à di-
ferença”, declarou.

A Secretaria da Diversidade deu o primeiro 
passo para suas ações com a realização do 
Debate Técnico “A Inclusão do Profissional 
com Deficiência no Mercado de Trabalho”, 
dia 27 de setembro, na sede da entidade, 
visando levar o TST a identificar este poten-
cial, garantir a devida inclusão e zelar pela 
segurança e saúde dos trabalhadores com 
deficiência, considerado o principal desafio 
para as empresas, bem como a contratação 
de pessoas com deficiência deve representar 
a inclusão de um novo colaborador, produti-
vo e eficiente, capaz de agregar novos valo-
res. Conforme Mirdes, o objetivo do debate 
foi informar os profissionais da área de se-
gurança do trabalho sobre programas de in-
clusão de pessoas com deficiência, além de 
esclarecer dúvidas e orientar procedimentos 

de gestão de pessoas com deficiência com 
foco na cultura da inclusão da diversidade.

Para falar sobre o tema foi convidada Ma-
ria de Fátima e Silva, consultora para pro-
gramas de inclusão e diversidade com 20 
anos de experiência profissional atuando 
em âmbito nacional no planejamento, im-
plantação e coordenação de programas de 
inclusão social, responsabilidade social e 
sustentabilidade junto às empresas de dife-
rentes portes e segmentos. Ela também atua 
como consultora da Unesco para multiplica-
dores no Haiti para inclusão de pessoas com 
deficiência. A especialista abordou na pa-
lestra aspectos sobre Diversidade humana: 
o paradigma do novo milênio; da exclusão 
à inclusão: a trajetória histórico-cultural e a 
invisibilidade das pessoas com deficiência; 
humanização dos ambientes de trabalho; 
convivendo com pessoas com deficiência; 
programa de inclusão de PcD; e Comunica-
ção e Sensibilização.

Marcos Antonio Ribeiro, presidente do SIN-
TESP, destaca que participar das discussões 
acerca da inclusão dos trabalhadores com 
deficiência é muito importante para o SIN-
TESP, pois trata-se de uma questão social 
que merece muita atenção. “Com a criação 
da Secretaria da Diversidade, o SINTESP visa 
suprir uma lacuna existente na área. Por 

isso, vamos tratar de todo tipo de inclusão, 
bem como dar apoio as iniciativas com este 
enfoque para que consigamos chegar ao 
domínio sobre o tema e disseminar as expe-
riências bem-sucedidas que já existem para 
toda nossa categoria”, comentou.

Marcos aproveitou para contar sobre a par-
ticipação do SINTESP no 5º Encontro Anual 
do Espaço da Cidadania e seus parceiros 
pela inclusão, que ocorreu dia 22 de no-
vembro de 2012, no auditório do DIEESE - 
Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos, em São Paulo.

De acordo com informações divulgadas pela 
organização do evento, entre 2007 e 2011, 
o percentual de pessoas com deficiência em-
pregadas formalmente caiu 0,7% no Brasil. 
Enquanto isso, no mesmo período, o total de 
empregos formais no país cresceram 23,1%. 
A informação preocupou os participantes, que 
lotaram o auditório do DIEESE, ainda mais 
quando os dados do Censo 2010 do IBGE - 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
foram confrontados com o da RAIS 2010 (Re-
lação Anual de Informações Sociais).

 De acordo com os dados do IBGE, no Bra-
sil, 10,2 milhões de pessoas com deficiên-
cia que podem atuar no mercado formal 
de trabalho têm ensino médio ou superior 

sintEsp institui a secretaria da  
    Diversidade e inicia ações

Participantes do primeiro evento promovido pela Secretaria da 
Diversidade, no qual a especialista, Maria de Fátima, abordou a 
inclusão do profissional com deficiência no mercado de trabalho
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completo, mas o Ministério do Trabalho in-
forma pela RAIS que apenas 306.013 atua-
vam no emprego formal. No Estado de São 
Paulo, por exemplo, cerca de 2,6 milhões de 
pessoas com deficiência têm ensino médio 
ou superior completo, no entanto, apenas 
100.305 trabalhadores com deficiência es-
tavam no emprego formal.

 Segundo o coordenador do Espaço da Cida-
dania, Carlos Aparício Clemente, tal consta-
tação mostra que “as desculpas dadas por 
empresários para não contratar são mitos, 
porque os números comprovam isso”. Entre 
as desculpas apresentadas estão: não tem 
gente com escolaridade suficiente, ou seja, 
qualificada, e também que não há o total 
de pessoas com deficiências disponíveis para 
preencherem a Lei de Cotas.

 Além disso, o encontro abordou diversas 
informações, entre elas: “Viver sem Limite: 
Direito de ser, estar e participar”, apresen-
tada por Marta Almeida Gil, Consultora de 
Inclusão e colaboradora do Programa Incluir 
do Senai São Paulo; “Fiscalização da Lei de 
Cotas – Instrução Normativa nº 98”, com 
o especialista José Carlos do Carmo (Kal), 
auditor Fiscal do Trabalho, coordenador do 

Projeto de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência da SRTE/SP; “Panora-
ma sobre os trabalhadores com 
deficiência: RAIS 2011”, pro-
ferida por Alexandre Guerra, 
economista e coordenador do 
Observatório do Trabalho de 
Osasco e Região; “Cenário da 
deficiência nas Negociações 
Coletivas de Trabalho”, 
com os palestrantes Luis 
Ribeiro da costa, coordenador 
de Pesquisas Sindicais do DIEESE e Daniel 
T. Ribeiro, também do DIEESE; “Dados cen-
sitários sobre a população com deficiência e 
sua participação no mercado de trabalho”, 
ministrado por Carlos Aparício Clemente, 
coordenador do Espaço da Cidadania.

O SINTESP, que prestigiou a iniciativa do Es-
paço da Cidadania, informa que para 2013 
a Secretaria da Diversidade já está atuando 
para desenvolver um programa que será apre-
sentado no 1º trimestre do ano. “A proposta 
é realizar o 1º Encontro sobre Segurança e 
Saúde do Trabalho e os Trabalhadores porta-
dores de deficiência”, salienta Mirdes Olivei-
ra. Em breve as informações sobre o evento 
estarão disponíveis no site da entidade.  
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E 
m reconhecimento aos profissionais 
que dedicaram grande parte de sua 
carreira aos projetos pela melhoria 

das condições de trabalho no Brasil, a Ani-
maseg - Associação Nacional da Indústria 
de Material de Segurança e Proteção ao 
Trabalho, realizou, no dia 14 de novembro 
de 2012, a cerimônia de entrega da Co-
menda de Honra ao Mérito de Segurança 
e Saúde no Trabalho 2012, concedida aos 
profissionais e empresários com atuação 
destacada há mais de 30 anos na área, 
com o reconhecimento das mais concei-
tuadas entidades do setor prevencionista e 
escolhidos pelos Comendadores em Segu-
rança e Saúde do Trabalho.

Nesta edição, na categoria de Técnicos de 
Segurança do Trabalho foram destaques os 
profissionais: Juvenal Rodrigues (indicado 
pela ABPA); José Ferreira do Nascimento, o 
Ferreirinha (indicado pelo SINTESP); e Adir 
de Souza, presidente do Sintespar – Sindi-
cato dos Técnicos de Segurança do Paraná 
(indicado pela Fenatest).

Durante o evento, Jorge 
Smilgys, presidente da Ani-
maseg, ressaltou o trabalho 
desenvolvido pelos comen-
dadores, que têm enviado 
sugestões sobre SST para a 
presidenta Dilma Roussef. 
“Todos os comendadores se 
reúnem para discutir temas 
pertinentes à SST periodica-
mente. A expectativa é que 
criemos mais força em ter-
mos de reivindicações para 
o crescimento do setor”, salientou.

Para Raul Casanova, diretor executivo da 
Animaseg, a premiação serve como memó-
ria a profissionais que dedicaram grande 
parte de sua carreira a projetos pela me-
lhoria das condições de trabalho no Brasil. 
“Estamos homenageando as pessoas que 
fizeram com que saíssemos de uma situa-
ção muito difícil na área de segurança, há 
30 anos, e nos fizeram chegar onde esta-
mos hoje. Ainda não é o ideal, mas estamos 

muito à frente do que já estivemos”, afir-
mou. 

Marcos Antonio Ribeiro, presidente do 
SINTESP, pronunciou em nome de toda a 
categoria, que a entidade se sente honra-
da em participar deste prêmio tão impor-
tante para o setor e por ter indicado um 
profissional que é um exemplo para todos 
os Técnicos de Segurança do Trabalho ao 
longo dos anos.  

A 
OIT lançou um apelo para que os 
sistemas de administração e inspe-
ção do trabalho na América Latina 

sejam fortalecidos como um eixo funda-
mental das estratégias de desenvolvimento 
econômico e social, durante um encontro 
que reuniu representantes de 14 países da 
região na capital peruana. “A administração 
e a inspeção do trabalho são uma pedra 
angular do trabalho decente, especialmente 
considerando os desafios do mundo globali-
zado”, disse Elizabeth Tinoco, diretora regio-
nal da OIT para a América Latina e o Caribe, 
ao encerrar, dia 23 de novembro de 2012, a 
reunião que durou uma semana.

A Oficina sobre Administração e Inspeção do 
Trabalho convocada pelo Escritório Regional 
e o Centro Internacional de Formação da OIT 

permitiu a revisão das diversas tendências e 
desafios nos países da região e proporcio-
nou espaço para a troca de experiências 
exitosas. Tinoco lembrou que para a OIT o 
desenvolvimento das inspeções laborais que 
permitam melhorar as condições de trabalho 
e as condições de vida das famílias é uma 
prioridade. “Temos o desafio de buscar uma 
inspeção mais efetiva, mais proativa, moder-
nizada, que se apoie nas novas tecnologias 
para o processamento e o recolhimento de 
informação”, acrescentou Elizabeth.

De acordo com o diagnóstico compartilha-
do durante a oficina um desafio importante 
enfrentado em numerosas inspeções do 
trabalho na região é contar com recursos 
humanos e financeiros suficientes para 
enfrentar um mundo do trabalho comple-

xo no qual ainda se registram importantes 
transformações.

Além disso, a oficina com os representantes 
latinoamericanos enfatizou que devido às li-
mitações de recursos a inspeção deve dirigir 
seus esforços de forma proativa aos setores 
mais propensos a apresentar problemas da 
aplicação da legislação laboral, particularmen-
te na área da segurança e saúde no trabalho.

A OIT fez da promoção da ratificação das Con-
venções sobre a inspeção do trabalho (núme-
ros 81 e 129) uma prioridade. Até agora, mais 
de 130 países de todo o mundo (mais de 70 
por cento dos Estados Membros da OIT) ra-
tificaram a Convenção sobre a inspeção do 
trabalho, 1947 (número 81) e mais de 40 rati-
ficaram a Convenção número 129.  

animaseg entrega Comenda aos  
 profissionais que foram destaques em sst 

oit pede fortalecimento da 
   inspeção do trabalho na américa latina

Marcos, Armando, Raul, Ferreirinha, Adir e Jorge 
Smilgys, durante a entrega da Comenda 2012: 
reconhecimento aos Técnicos de Segurança do 
Trabalho que dedicam sua carreira em prol da SST
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C 
om destaque para a 
implementação da 
Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, a XIV FIMAI 
– Feira Internacional de Meio 
Ambiente Industrial e Susten-

tabilidade, realizada entre 6 e 8 de novem-
bro no Expo Center Norte, em São Paulo, 
SP, contou com um público de mais 14 mil 
visitantes, cerca de 400 estandes de grandes 
corporações, instituições e outras iniciativas 
do setor, brasileiras e de vários pontos do 
mundo com expositores de 16 países, or-
ganizados para apresentar as grandes ino-
vações que favorecem o desenvolvimento 
sustentável.

A solenidade de abertura da XIV Fimai con-
tou com as presenças de autoridades impor-
tantes no cenário ambiental e, em especial, 
representando o setor de Segurança e Saú-
de do Trabalho, os presidentes do SINTESP 
e da FENATEST, Marcos Antonio Ribeiro, e 
Armando Henrique, respectivamente, que 
prestigiaram a abertura oficial do evento, dia 
6 de novembro.

Em sua declaração sobre a importância do 
evento internacional Marcos destacou que o 
SINTESP é um sindicato que tem como mis-
são a preservação da vida, e o meio ambien-
te está totalmente atrelado a este aspecto de 
forma significativa. “É com muita alegria que 
participo da abertura do evento, que é uma 
fonte de informação e, principalmente, de 
conscientização sustentável, principalmente 

hoje que estamos vivencian-
do catástrofes ambientais em 
todo o planeta. São vidas que 
são ceifadas e vemos que a 
população tem consciência 
sobre preservação, mas não 
é apenas com reciclagem que 
vamos preservar. Ainda há um 
grande caminho para percor-
rer e a feira já é um passo im-
portante para essa conscienti-
zação”, observou.

Armando Henrique, por sua vez,  c o m o 
presidente da FENATEST agradeceu o con-
vite da organização para a participação da 
abertura do evento, que também vai ao 
encontro com os propósitos de entidade, 

que são as questões 
ambientais. “No âm-
bito da Segurança 
do Trabalho, nossa 
especialidade, o tema 
ambiental é uma das 
iniciativas pensadas, 
seguindo da preser-
vação da vida e evitar 
acidentes. É nossa 
obrigação pensar 
neste quesito e nossa 
necessidade acompa-

nhar o que acontece na produção tecnoló-
gica, produtos e serviços do segmento, que 
têm crescido vertiginosamente nos últimos 
anos. Parabenizo a iniciativa e ressalto que 
na Fimai encontramos o que há de mais mo-
derno em nível mundial em termos de desen-
volvimento sustentável”, avaliou. 

Também participou desta edição da feira, o 
diretor do SINTESP, Valdizar Albuquerque, 
que mais uma vez levou seus alunos para vi-
sitarem o evento e entrarem em contato com 
mais modernas e inovadoras tecnologias em 
prol da sustentabilidade do planeta. “Este é 
o principal ponto de encontro dos profissio-
nais que atuam na área e aproveitamos para 
trocar experiências e aprender com quem 
está na linha de frente sobre o assunto”, 
declarou.  

M
ei

o 
am

bi
en

te sintEsp prestigiou 14ª edição da FiMai, maior 
  feira do setor de meio ambiente industrial 
 e sustentabilidade da américa latina

A solenidade de abertura da feira contou com autoridades da 
área de meio ambiente e também de segurança e saúde do 
trabalho, representados por Marcos, do SINTESP; e Armando 
Henrique, da FENATEST
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da questão, é oportuno escla-
recer que tais questionamentos 
devem-se ao fato de termos 
inúmeras interpretações sobre a 
competência do Técnico de Segu-
rança do Trabalho para ministrar 
cursos (instrutoria) de operação 
de maquinas e equipamentos. 
Inúmeros colaboradores que tra-
balham dentro dos canteiros do 
setor da construção civil e demais 
seguimentos operam máquinas 
e não possuem habilitação para 
veículos e às vezes possuem 
habilitação na categoria ``B´´. Os 
questionamentos abaixo visam 

esclarecer a obscuridade que existe em 
algumas destas situações. 
1 – Questionamos se os operadores de 
guindautos, escavadeiras hidráulicas, bob-
cats, telemanipuladoras, empilhadeiras e 
etc, devem possuir Carteira Nacional de 
Habilitação, mesmo que estes conduzam 
somente dentro da empresa?
2 - Questionamos a obrigatoriedade da 
realização de teste psicotécnico destes 
operadores, caso os mesmos venham a 
conduzir estes dentro da empresa?
3 - O Técnico de Segurança do Trabalho 
devidamente registrado junto ao MTE, 
e que participou de curso de instrutoria 
sobre a máquina ou equipamento x, pode 
ministrar treinamento para novos opera-
dores? Ex: cursos de instrutoria, oferecidos 
pelos Sindicatos, como é o nosso caso. 
Faço esse questionamento ante a NR 12 
e ao fato de alguns colegas de categoria 
frisarem sempre que isso não teria valida-
de, se, por exemplo, eu fizer um curso de 
instrutor de bobcat, teria que ministrar 
junto com um engenheiro mecânico”.
Fernando José Barbosa

Resp.:  Então, a CNH só se faz obrigatória, se 
a condução for na via pública, assim como o 
equipamento terá que estar equipado com 
tudo que é exigido pelo Código Brasileiro 
de Trânsito (Seta, luz de freio, buzina, cinto, 
etc.). A exigência de CNH que geralmente 
é feita – e o SENAI é um deles – é para não 
ter que ensinar o operador a dirigir veículos 
(acelerador, embreagem, troca de marchas, 
etc.), ensinando apenas a operação específica 
do equipamento. Embora possuir a CNH não 
é garantia de que a pessoa realmente saiba 
conduzir veículos.
Não há regulamentação para estes operadores, 
além do que consta na NR11. Agora o médico 
deve ser informado sobre a função do operador, 
que deveria estar capacitado a indicar quais 

exames são necessários, para “garantir” que 
este tenha condições de saúde física e mental 
para operar o equipamento. 
O TST só o é ser for devidamente registrado no 
M.T.E., caso contrário não é um profissional TST.
Para operar qualquer equipamento não há a 
necessidade de participação de engenheiro, 
engenheiro mecânico, só ser for para montar, 
desmontar ou talvez consertar. Agora, não 
está nas atribuições do TST (Portaria 3275), a 
instrução sobre a operação de quaisquer equi-
pamentos. Como tudo o que estou escreven-
do, não está em nenhuma regulamentação 
legal, é baseada em minha sabedoria (expe-
riência e conhecimento) como TST e Diretor 
de Desenvolvimento Profissional do SINTESP. 
Acredito que o TST, ao instruir sobre operação 
de equipamento durante sua jornada de tra-
balho, estaria incorrendo em desvio de função 
e que poderia ser responsabilizado por não 
ter tomado providências para prevenir algum 
acidente, por estar ocupado com a instrução 
de operação de equipamentos. Caberia, sim, 
ao TST, possuindo proficiência no assunto, 
instruir sobre a segurança na operação do 
equipamento.
Rene Alves Cavalcanti - Diretor de Desen-
volvimento Profissional do SINTESP

“Meu nome é José Luiz. Fui coordenador 
do curso de Segurança do Trabalho do 
SENAC de Guarulhos por oito anos e acabei 
me desligando por motivo de viagens pela 
empresa na qual trabalho (Saint Gobain). 
Atualmente fui convidado para auxiliar uma 
grande instituição de ensino de Guarulhos 
a criar um projeto para implantação do 
curso TST. Para a apresentação deste projeto 
preciso de informações estatísticas, como 
número de técnicos formados, demanda das 
Empresas, perfil dos formandos e etc. Procu-
rei no site do SINTESP e não localizei. Vocês 
poderiam fazer a gentileza de me informar 
se é possível localizar estas informações no 
site? Caso não haja, tem como me fornecer 
um outro caminho para esta busca? 
José Luiz Tomiato Gonçalves
PP Consultant - SAINT-GOBAIN 
Innovative Material Sector 

Resp.: Você não localizou os dados no site do 
SINTESP, pois os sindicatos são em nível esta-
dual e as informações que vc precisa somente 
o órgão que fiscaliza e registra o profissional 
é que as têm. Somente após a instituição do 
Conselho Profissional do TST é que teremos 
condições de manter controle, registros e 
estatísticas a nível nacional.
Atualmente, temos como base em nossos 
cadastros que existem na faixa de 200 escolas 
com curso ativo de TST. Se levarmos em conta 

que, a cada seis meses cada curso forma a 
média de 20 a 30 alunos, então poderemos 
ter noção da proporção de profissionais 
recém-formados à disposição no mercado de 
trabalho, porém sem grandes perspectivas de 
colocação face ao dimensionamento da NR-4. 
Ou seja, as instituições de ensino visualizaram 
no curso TST uma fonte de lucro com a venda 
dos cursos; porém essa responsabilidade que 
você antecipadamente está tendo com a 
preocupação da empregabilidade, outras nem 
se atentaram para este fato.
Número de técnicos formados (MTE quem 
fornece registro e tem controle do nº de pro-
fissionais legalmente habilitados por estado)
Demanda das Empresas (MTE quem detêm 
informação de empregabilidade/raiz das 
empresas. Porém, se levarmos em conta que 
a maioria das empresas no estado com mais 
de 500 funcionários estão enquadradas no 
GR 1 e 2, ou seja, para 500 trabalhadores de 
diversas funções e profissões dentro da empre-
sa somente há necessidade de 1 TST, então 
teremos consciência do grande nº de profissio-
nais formados e sem expectativa de coloca-
ção, a não ser na atuação como prestador de 
serviços para as empresas que, apesar de não 
terem que compor SESMT, ainda assim terão 
que cumprir as normas regulamentadoras.
Perfil dos formandos (somente quando tí-
nhamos convênio com a DRT e encaminháva-
mos os pedidos de registro profissional de SP; 
após a portaria 262 com o cancelamento da 
credencial, extinguiu-se esse convênio e não 
temos mais referências) Ultimamente, o único 
feedback que temos é quando os alunos nos 
procuram com necessidade de informações e 
esclarecimentos; então é que traçamos o perfil 
dos recém-formados e na grande maioria com 
uma formação deficiente.
Como pode ver, nossa categoria precisa 
urgentemente do Conselho de Classe e, para 
tanto, da união total dos profissionais em prol 
desse objetivo.
Mas, para conseguir as informações que você 
precisa, deverá recorrer solicitação ao Ministé-
rio do Trabalho e Emprego.
Boa sorte e faça-nos uma visita pessoalmente.
Tania Santos - Diretora SINTESP
Diretoria de Formação Profissional

“Habilidade em minimizar riscos.
Garantia e bem-estar com atitudes cons-
cientes. Fazer da prevenção uma contri-
buição para a vida. Isso é levar a seguran-
ça a sério. E NÓS seremos responsáveis 
por isso, em um futuro muito próximo, se 
Deus quiser. E para aqueles que já o são.. 
Parabéns!”
Bruna Spada - Aluna do Curso de Técnico 
de Segurança do Trabalho
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Campanha 
associativa 2013

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 

Natal, alegria,  
paz e amor. 

Boas festas!!!
E um Feliz Ano Novo  
repleto de união, 
perseverança 
e vitórias.

São os votos de 
toda Diretoria e 
Funcionários.



35anos
de uma lei e um livro.
A íntegra das Normas Regulamentares nº 1 a 35 e principais
legislações complementares em 1.048 páginas, organizadas
e atualizadas por uma equipe especializada da Atlas.

Fonte completa e segura desde o princípio.
Alicerce para os profissionais da área há três decadas.

SEGURANÇA E MEDICINA 
DO TRABALHO
Lei nº 6.514, de 22 de Dezembro de 1977

Oferta especial e exclusiva para compras no SINTESP.
Para mais informações, ligue (11) 3362-1104.

*Desconto exclusivo aos associados do SINTESP.
Preços sujeitos a alteração sem prévio aviso.

70ª edição 2012 | 1.048 páginas

De: R$ 65,00 Por: R$ 45,50*

Desejamos a você o melhor em 2013.
Boas Festas.


