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D 
esde o 1º de maio de 1943 até 
o 1º de maio de 2013, nestes 
70 anos de CLT - Consolidação 
das Leis do Trabalho, indepen-
dentemente de qualquer polê-

mica quanto à sua inspiração ou motivação, 
o certo é que a CLT (Decreto-Lei n.° 5.452) 
regulamentou regras referentes aos horários 
a serem cumpridos pelos trabalhadores, férias, 
descanso remunerado, inclusive condições de 
segurança e higiene dos locais de trabalho, en-
tre outros. Nas décadas de 50 e 60, iniciativas 
na forma de decretos e medidas legais foram 
acrescentando e adequando a CLT, como a 
criação do Sistema Único de ...

Presidente do SINTESP participou de 
missão internacional representando os 

trabalhadores no CPN-NR 18
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Marcos Antonio Ribeiro - 
Presidente do SINTESP

O 
Ministério do 
Trabalho, através 
da Secretaria de 

Inspeção do Trabalho e do 
Departamento de Seguran-
ça e Saúde do Trabalho, no 
uso de suas atribuições ao 

longo do tempo, têm realizado constan-
tes alterações e criações de novas normas 
regulamentadoras, adotando algumas 
atitudes corporativistas por partes de al-
guns de seus profissionais.

No ano de 2008, ocorreu a maior arbi-
trariedade já vista com os Profissionais 
Técnicos de Segurança do Trabalho, 
quando, na calada da noite de uma sex-
ta-feira, a então secretaria de inspeção 
do trabalho revogou a NR 27, editando 
a Portaria 262, retirando a credencial do 
Profissional Técnico de Segurança do Tra-
balho, adotando em seu lugar um simples 
carimbo na CTPS, onde qualquer pessoa 
mal intencionada pode falsificar com 
certa facilidade tal documento, retirando 
também o texto que previa a criação do 
nosso Conselho de Classe.  

Atualmente, dentro deste modismo de-
senvolvido para a criação de propostas de 
alteração de NRs, nos chama a atenção a 
proposta de texto, sugerida pelo governo, 
de alteração da NR18 referente à Indús-
tria da Construção Civil e a criação de 
uma NR específica referente à Segurança 

e Saúde em Plataformas de Petróleo, am-
bas estando em consulta pública.

Na proposta de texto da NR 18, o governo 
já deu o seu direcionamento, protegendo 
uma corporação forte do ponto de vista 
econômico, entendendo que o PCMAT – 
Programa de Controle e Meio Ambiente do 
Trabalho da Construção Civil, a sua elabo-
ração é de responsabilidade do Engenheiro 
de Segurança do Trabalho (corporativismo), 
deixando de fora, novamente, os profissio-
nais Técnicos de Segurança que, na grande 
maioria das vezes, são quem estão dire-
tamente ligados ao canteiro de obras e, 
que, na realidade, são quem elaboram os 
PCMATs, ficando impossibilitados de assi-
nar por pressões de corporação. Devemos 
lembrar a todos que o PCMAT nunca foi 
um projeto, mas, sim, um programa das 
condições do ambiente, portanto, trata-se 
de um Parecer Técnico e programa de ges-
tão, no qual, dentro deste programa, de-
vem ser inseridos os projetos e também os 
laudos de segurança necessários, sempre 
elaborados por profissionais não somente 
habilitados, bem como, obrigatoriamente, 
qualificados. Podemos dar como exemplo 
as instalações elétricas provisórias do can-
teiro, onde o profissional, para realizar um 
projeto elétrico, não basta, simplesmente, 
ser um engenheiro de segurança do tra-
balho, tem que ser qualificado, ou seja, ser 
formado em engenharia eletrica. Portanto, 
o Técnico de Segurança do Trabalho é habi-

litado, sim, para elaborar e implementar tal 
programa dentro dos canteiros de obras.

Outra arbitrariedade foi constatada na 
publicação do texto referente à NR sobre 
Segurança e Saúde em Plataformas de Pe-
tróleo, na qual, mais uma vez, a Secretaria 
direciona propositadamente ao clientelis-
mo, pois a grande maioria dos auditores 
fiscais são engenheiros de segurança e 
registrados no Crea, ou porque não dizer, 
legislando em causa própria, onde, em 
mais de dez itens da norma, se fala na 
obrigatoriedade do recolhimento de ART, 
um documento, ao nosso ver, simplesmente 
arrecadatório e de uso exclusivo para os 
representados deste conselho. Contemplar 
esses procedimentos em normas é o Esta-
do legislar, tendenciosamente, em beneficio 
de uma corporação, sem levar em consi-
deração os usuários, fazendo engordar os 
cofres daquela instituição, não servindo de 
proteção ao trabalhador. Podemos dizer em 
alto e bom tom, que em 90% dos acidentes 
graves e fatais ocorridos na construção civil, 
os projetos ou laudos tinham ARTs, mas até 
o dia de hoje nunca soubemos que um da-
queles profissionais, que emitiram este pa-
pel via internet foram presos ou perderam 
sua habilitação, mas, temos a certeza que 
trabalhadores perderam suas vidas.

 Enfim, em todas as alterações e novas NRs 
implantadas, estamos vendo que os Técni-
cos de Segurança do Trabalho - que somos 

80% dos Profissionais do SESMT - os 
únicos Prevencionista técnicos presentes 
nas frentes de trabalho de forma habitual, 
estão sendo alijados do processo, talvez, 
seja pela capacidade e profissionalismo de 
uma grande maioria dos profissionais des-
ta categoria, que estão causando terror e 
tirando o sono de alguns que pensam que 
nós, TST, vamos roubar os seus lugares.

Para nós, profissionais de segurança do 
trabalho, o mais importante nas NRs é 
estabelecer diretrizes mínimas para a rea-
lização da prevenção, estabelecendo me-
canismos e instrumentos eficientes para 
a proteção dos trabalhadores e assegurar 
os direitos e deveres dos profissionais de 
SESMT, já consensuado anteriormente e, 
em especial, respeitando a Lei 7410/85 e 
a Portaria 3275/89, com controle social. 

Estas ações corporativistas do MTE pe-
dem união e reação de toda a nossa cate-
goria, do qual não podemos mais aceitar 
esses desmandos, verdadeiro desserviço 
contra os trabalhadores, pois em nada 
agrega para a prevenção de acidentes e 
doenças do trabalho e, porque não dizer 
também, que prejudicam os empresá-
rios, que além das já conhecidas cargas 
tributárias elevadas ainda terão de arcar 
com custos desnecessários com ARTs que 
nada agregam, e a nós, Técnicos de Se-
gurança do Trabalho, que nos impede ao 
livre exercício profissional. 
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A Caravana Expo Pro-
teção 2013 iniciou 
suas atividades na 

cidade de Santos, SP, dia 20 
de maio de 2013, no audi-
tório do Senac Santos, onde 
mais de 160 profissionais Téc-
nicos de Segurança do Traba-
lho prestigiaram a iniciativa. O 

evento contou com as participações de Marcos 
Antonio Ribeiro, presidente do SINTESP; Paulo 
Sérgio Novais, vice-presidente da Regional San-
tos do SINTESP; o diretor do SINTESP, Cosmo 
Palásio; e Alexandre Gusmão, diretor da revista 
Proteção e organizador do evento.

A Caravana Expo Proteção 2013, que ocor-
re em oito regiões do Estado de São Paulo, é 
um evento preparatório à Feira Expo Proteção 
2013, que ocorrerá em São Paulo nos dias 30 
de julho à 1 de agosto. Segundo os organiza-
dores, a proposta da caravana é incentivar a 
produção e a disseminação do conhecimen-
to técnico no setor de SST, proporcionando a 
troca de ideias sobre temas de grande impor-
tância com participação de profissionais reno-
mados e divulgar previamente as novidades 
na área de SST.

A abertura do evento em Santos contou com 
explanação de Alexandre Gusmão, que apre-
sentou os detalhes da Expo Proteção 2013, 
que reunirá cerca de 50 eventos técnicos, 
transformando-se no maior evento da área 
prevencionista do Brasil este ano.

Na oportunidade, Cosmo Pa-
lasio fez uma palestra sobre 
as perspectivas de futuro para 
os profissionais de SST, sendo 
um dos pontos altos da pro-
gramação e cuja abordagem 
foi bastante apreciada pelos 
participantes. Em seguida, 
Marquinhos e Paulo Sérgio, 
em nome do SINTESP, sauda-
ram os presentes ao evento. 
O presidente Marcos, que 
esteve em todas as cidades 
contempladas pela caravana 
nesta primeira fase do projeto, 
destacou especialmente, entre 
vários pontos relevantes do 
projeto, o fato do SINTESP es-
tar sempre junto aos profissio-
nais e lembrou a participação 
do sindicato como co-promo-
tor da Expo Proteção 2013.

No dia 23 de maio, a primeira 
etapa da Caravana Expo foi 
encerrada na cidade de Cam-
pinas. O evento, que além de 
Santos e Campinas, também 
percorreu as cidades de Soro-
caba (dia 21), São José dos Campos (dia 
22), perfazendo mais de 600 profissio-
nais participantes nesta primeira rodada.

Em cada escala da Caravana foram reali-
zados sorteios, debates, apresentação de 

detalhes da programa-
ção e palestras realiza-
das por Cosmo Palasio, 
em Santos e Sorocaba, 
e por Armando Martins 
Campos, em São José dos 
Campos e Campinas.

A partir do dia 3 de junho, 
na cidade de Presidente 
Prudente, a Caravana Expo 
Proteção 2013 retoma a se-
gunda etapa das atividades. 
Também serão visitadas as 
cidades de São José do Rio 
Preto (04/06), Ribeirão Preto 

(05/06) e São Carlos (06/06), sempre a partir 
das 18h30min. A Caravana conta com o pa-
trocínio Bracol, Dupont, Duráveis, Honeywell, 
Grupo BT, Fujiwara, Mucambo e SESI. A pro-
moção é das revistas Proteção e Emergência 
e a co-promoção do SINTESP.

Mais informações sobre a Expo Proteção 
2013 estão no site: www.protecaoeventos.
com.br  

 Interior de São Paulo recebeu
   Caravana Expo Proteção 2013

Marcos Ribeiro (em pé), junto com Jacy Pitta, vice-presidente da 
Regional Vale do Paraíba do SINTESP (primeiro à direita), saudou 
os profissionais da região de São José dos Campos. O evento 
contou também com as participações de Alexandre Gusmão e o 
palestrante Armando Martins

Santos foi a primeira cidade a receber a Caravana, 
quando mais de 160 profissionais prestigiaram o 
evento e ouviram as palavras de Cosmo Palasio, 
Marcos Ribeiro, Paulo Sérgio e Alexandre Gusmão

A cidade de Campinas foi o palco do encerramento da 1ª etapa 
da Caravana Expo Proteção 2013. O vice-presidente da Regional 
Campinas, Luiz Corrêa (primeiro à esquerda) fez as "honras da 
casa" junto com Marcos Ribeiro (em pé), durante o evento
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Regional SINTESP abCdmR  
   realizará workshop sobre SST em diadema

A Regional ABCDMR 
do SINTESP realiza-
rá, dia 28 de junho 

de 2013, o Workshop da Se-
gurança e Saúde do Trabalho. 
O evento é gratuito, com va-
gas limitadas, e acontece no 
Auditório da Câmara Munici-
pal de Diadema, na Avenida 
Antonio Piranga, 474, das 
8h00 às 14h30.

Na programação serão con-
templados os temas: “NR-10 
– Calor e Chamas”, com abor-
dagem sobre calor intenso e 
chamas que podem surpreen-
der sob a forma de incêndio, 
e por esse motivo é essencial estar preparado 
utilizando vestimentas

resistentes às chamas; esta palestra tratará 
também a questão do Arco Elétrico, quando 
operários da Construção Civil e da Indústria 

Energética enfrentam riscos 
diários. O tema é de Joice 
Campelo, Técnica de Segu-
rança do Trabalho, especialista 
na linha de equipamentos de 
proteção térmica, atuando na 
DuPont.

Outro tema é sobre Saúde da 
Pele, ministrado por Moises Ta-
vares, especialista em soluções 
para saúde da pele, da GOJO 
América Latina. Ele mostrará 
que, no exercício de suas fun-
ções, os trabalhadores às ve-
zes podem entrar em contato 
com substâncias que podem 
provocar alterações, lesões ou 

doenças da pele, indo desde o ressecamento 
até uma lesão crônica que pode determinar 
incapacidade para o trabalho.

Também será discutida a NR-33, com a par-
ticipação de Ana Maria Rodrigues, engenheira 

química pós-graduada em segurança do traba-
lho na FEI, especializada em espaços confina-
dos, atuando na Hércules Equipamentos. Ela 
mostrará que, além de frequentes, os acidentes 
em espaços confinados geralmente são fatais. 

A programação conta ainda com um trabalho 
alusivo à NR-35, com abordagem sobre os tra-
balhos em altura. O palestrante será Valdemir 
Oliveira, pós-graduado em Engenharia de Segu-
rança do Trabalho pelo Centro Universitário FEI.

O evento conta com o apoio das empresas Her-
cules, Gojo, DuPont, e da Câmara Municipal de 
Diadema, através do vereador Etevaldo Leitão. 
Os patrocínios são da SP Equipamentos e da 
Força Sindical.

As inscrições podem ser feitas através dos 
e-mails sintespabc@sintesp.org.br / sintesp@ 
sintesp.org.br ou telefones (11) 4438-3512 
(ABC) e (11) 3362-1104 (central). Além do 
coffee-break os participantes participarão de 
sorteios de brindes. 

Luiz Carlos Crispim, vice-
presidente da Regional ABCDMR 
ressalta a importância do evento 
para os trabalhadores
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a Presidente do SINTESP participou de missão internacional 

representando os trabalhadores no CPN-NR 18

E 
ntre os dias 18 de abril 
e 2 de maio de 2013, 
integrei a Comissão 

Técnica Brasileira do CPN-NR 
18 na Missão “Projeto Diá-

logos Setoriais Brasil-União Europeia: Inter-
câmbio em Segurança e Saúde no Trabalho”, 
representando a bancada dos trabalhadores. 
Trata-se de uma ação desenvolvida pelo Mi-
nistério do Trabalho e Emprego (M.T.E.), por 
meio do Departamento de Segurança e Saú-
de no Trabalho, cujo objetivo é o intercâmbio 
de boas práticas relativas à Avaliação da 
Conformidade de Máquinas e Equipamentos, 
à Gestão da Segurança e Saúde na Constru-
ção Civil e ao Transporte Vertical de Pessoas. A 
missão visitou as cidades de Munique, na Ale-
manha; Lisboa, em Portugal; Madri e Bilbao, 
na Espanha; e Bruxelas, na Bélgica.

Entre as atividades programadas foram rea-
lizas visitas à entidades europeias, como 
forma de promover discussões exploratórias 
no âmbito das temáticas estabelecidas pelo 
M.T.E., dividida em duas linhas executórias: 
uma com foco em Avaliação de Confor-
midade de Máquinas e Equipamentos de 
Transporte Vertical de Pessoas; outra com 
foco em Gestão de Segurança e Saúde na 
Construção Civil. Destaco que considerando 
as características técnicas e o trabalho do 
CPN NR 18, o Comitê Permanente Nacional 
considerou importante a participação técni-
ca dos representantes da bancada dos tra-
balhadores, empregadores e governo nesta 
missão, principalmente, pelo fato de estar-
mos realizando mudanças na Norma Regu-
lamentadora NR-18, da Construção Civil.

Luiz de Bittencourte, secretá-
rio de Saúde de Santa Cata-
rina, representou, junto co-
migo, os Trabalhadores pela 
Central Força Sindical nesta 
missão.  Visitamos a 30ª. Fei-
ra Internacional de Exposição 
de Máquinas, Equipamentos 
e materiais (BAUMA-2013), 
realizada na cidade de Mu-
nich, Alemanha. Durante 
a visita pudemos observar 
a grande quantidade de 
equipamentos e materiais 
relacionados à área da cons-
trução civil, equipamentos de di-
versos países com alta qualidade 
e tecnologia. Notamos que grande 
quantidade destes equipamentos 
ainda não chegaram em nosso 
país, talvez pelo fato dos pre-
ços serem muitos elevados. 
Mas, com certeza, esta visita 
nos possibilitou enxergar que 
é possível construir prédios e 
grandes obras de construção 
pesada no Brasil com segu-
rança, desde que os empresários respon-
sáveis venham a investir em máquinas e 
equipamentos de última geração, deixando 
de lado os equipamentos obsoletos e sem 
nenhuma segurança. Esta visita nos possibi-
litou um crescimento profissional relevante, 
pois tivemos a oportunidade de conhecer 
novas máquinas e equipamentos com novas 
tecnologias.

Observo ainda que tivemos a oportunida-
de de participar de 
reuniões com diver-
sas entidades rela-
cionadas à área de 
Prevenção de Aci-
dentes do Trabalho 
na União Europeia. 
Em todos os países 
visitados, como Por-
tugal (Autoridade 
para as Condições 
de Trabalho), Espa-
nha - Madrid (Fede-

ração Laboral da Construção e Ministério do 
Trabalho; e em Bilbao (European Agency for 
Health and Safety at Work); e em Bruxelas 
(CNAC e Inspeção do Trabalho), os mesmos 
seguem um padrão que é utilizado em toda 
a Europa. Como o foco desta visita era so-
mente as questões relacionadas ao Sistema 
de Gestão de Segurança e Saúde no Traba-
lho e também os Sistemas de Transportes 
Verticais de Cargas e Trabalhadores, ficamos 
um pouco tolhidos em nossos questiona-
mentos, em razão de que o tempo disponi-
bilizado para as reuniões eram breves, por-
tanto, ficamos com algumas dúvidas e não 
conseguíamos esclarecê-las a contento, por 
exemplo, em referencia ao que é realizado 
na União Europeia em comparação ao nos-
so país, tais como: índices de acidentes do 
trabalho, número de quedas de equipamen-
tos, etc. Percebemos que pelo fato da UE 
estar passando por um momento difícil em 
termos econômicos, não foram encontradas 
em todas as cidades, por onde passamos, 
grandes construções, a maior parte do que 

Na foto acima, Marcos e demais integrantes da equipe do CPN-
NR18, durante a visita à Bauma 2013, em Munich, Alemanha
Na foto abaixo, a equipe participando de algumas da reuniões 
realizadas durante a viagem à Europa

Marcos Antonio Ribeiro - Técnico de Segurança 
do Trabalho; presidente do SINTESP
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vimos eram obras de restauro de igrejas, mo-
numento, casarões, entre outros.

É importante informar que existe um proce-
dimento louvável que é utilizado em quase 
todos os países da UE, ou seja, antes de se 
iniciar uma obra de construção é realizado 
um projeto (programa de segurança) no qual 
participam o construtor, engenheiros, arquite-
tos, coordenador de segurança, representante 
dos trabalhadores, e o qual deve ser aprovado 
pelas autoridades em segurança e saúde, pos-
teriormente ao planejamento (organização), 
em seguida a fase de construção (execução) 
e também o pós-obra é considerado. Marcos 
destaca que o responsável sempre pela obra 
é o seu dono, que responderá civil e criminal-
mente pelas ocorrências de acidentes e as 
multas são elevadíssimas. Também existe um 
coordenador de Segurança do Trabalho - que 
é o profissional TST ou Engenheiro de Segu-
rança aqui no Brasil -, que é contratado pelo 
dono da obra para as questões de Segurança 
e Saúde no Trabalho. Outro item importante 
é a utilização de equipamentos de elevação, 
tais como os elevadores de cremalheiras, 
não sendo observados em nenhuma obra a 
instalação dos elevadores tipo cabo de aço. 
Também os andaimes existentes em todos as 

obras da UE eram tipo fachadeiros ou andai-
mes (plataformas cremalheiras), não sendo 
observados nenhum balancim sustentado 
por cabos de aço.

Tomamos conhecimento de que são rea-
lizadas campanhas de segurança e 
saúde sobre os riscos mais comuns en-
contrados ou tipos de acidentes mais 
frequentes em um determinado perío-
do, através de meios de comunicação 
escrita, falada, televisiva, por meio das 
quais toda a população e trabalhado-
res têm acesso a estas campanhas. 
Além disso, os trabalhadores são capa-
citados pelas entidades nas questões 
de segurança e saúde à exemplo do Brasil. 
Porém, lá existe uma diferenciação muito 
importante: na cultura da UE a mentalidade 
prevencionista impera nos locais de trabalho, 
pois os trabalhadores são qualificados em 
suas atividades. Outra observação importante 
é que na UE os trabalhadores e os emprega-
dores realizam trabalhos em conjunto, fican-
do o governo como órgão de mediação. O 
sistema na UE é bi-partite.

Para concluir, agradeço a oportunidade ofe-
recida pela Central Força Sindical. Foi im-

prescindível participar como representante 
dos trabalhadores no processo tri-partite da 
Comissão Permanente Nacional – NR 18, 
especialmente, pela oportunidade que nos 
concedeu em participar numa missão tão 
importante sob o ponto de vista de buscar-
mos as melhores práticas desenvolvidas na 
União Europeia em relação a segurança e 
saúde dos trabalhadores de nosso país.  

Na foto acima, a Comissão Brasileira 
durante visita à Bruxelas, na Bélgica; e, 
abaixo, encontro na Federação Laboral da 
Construção, em Madrid, na Espanha
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esde o 1º de maio de 1943 até o 
1º de maio de 2013, são 70 anos 
de CLT - Consolidação das Leis 
do Trabalho. Independentemen-
te de qualquer polêmica quanto 

à sua inspiração ou motivação, é fato que a 
CLT (Decreto-Lei n.° 5.452) regulamenta as 
questões trabalhistas, estabeleceu regras 
referentes aos horários a serem cumpridos 
pelos trabalhadores, férias, descanso remu-
nerado, inclusive condições de segurança e 
higiene dos locais de trabalho, entre outros. 
Nas décadas de 50 e 60, iniciativas na forma 
de decretos e medidas legais foram acrescen-
tando e adequando a CLT, como a criação 
do Sistema Único de Previdência Pública (o 
INPS e depois INSS) e do Fundo de Garan-
tia por Tempo de Serviço (FGTS). Até o final 
do século 20, a legislação trabalhista sofreu 
mudanças em tópicos específicos, como a 
remuneração das férias e o trabalhador rural 
sendo, gradualmente, equiparado ao urbano. 

Nesses 70 anos de existência, a CLT foi in-
fluenciada por constantes mudanças sociais, 
culturais, políticas e tecnológicas, o que faz 
surgir muitas propostas de mudanças, con-
trapondo empresários e trabalhadores, que 
possuem visões opostas sobre o tema. 

Um estudo com 101 propostas para atualizar 
a legislação que trata das relações do trabalho 
foi realizado pela CNI - Confederação Nacio-
nal das Indústrias. O documento lista “irracio-

nalidades” da CLT e apresenta sugestões para 
reduzir os altos custos do emprego formal, que 
a CNI vê como um dos mais graves gargalos 
ao aumento da competitividade das empre-
sas brasileiras. Entre suas propostas estão à 
substituição do legislado sobre o negociado, a 
revogação de súmulas do Tribunal Superior do 
Trabalho favorável aos trabalhadores e a flexi-
bilização ou redução de direitos trabalhistas.

Já os trabalhadores buscam a regulamentação 
da Convenção 151 da OIT, que estabelece o 
princípio da negociação coletiva para traba-
lhadores do setor público; e a 
ratificação da Convenção 158, 
também da OIT, que protege o 
trabalhador contra a demissão 
imotivada, também almejam 
a redução da Jornada de tra-
balho para 44 horas semanais, 
estes são os anseios dos tra-
balhadores.

Além disso, várias propos-
tas tramitam no Congres-
so Nacional para alterar 
a legislação, que incluem 
temas polêmicos, a sa-
ber: o Projeto de Lei da 
Câmara (PL) 4330/2004 
regulamenta a terceirização de serviços. A 
proposta autoriza as empresas a terceiriza-
rem todo seu serviço, incluindo as atividades 
fim, mantendo-se a responsabilidade subsi-
diária para o contratante; e o Projeto de Lei 
1463/2011 institui o Código do Trabalho, 
com o objetivo de simplificar a legislação 
e ampliar as possibilidades de negocia-
ção entre empregados e empregadores. 
O projeto revoga ainda uma série de leis 
trabalhistas de boa parte da CLT, como as 
regras relativas a férias, fixação do salário 
e proteção da maternidade. Ficam manti-
das, por outro lado, regras relacionadas a 
categorias específicas de profissionais e à 
Justiça do Trabalho. O polêmico Projeto 
de Lei 4193/2012, prevê que conven-

ções ou acordos coletivos de trabalho devem 
prevalecer sobre a legislação trabalhista. A 

única restrição é que não sejam inconstitu-
cionais nem contrariem normas de higiene, 
segurança e saúde.

Em entrevista ao Jornal Primeiro Passo, Ar-
mando Henrique, presidente da Fenatest, 
lembrou que a CLT foi criada em 1943 já 

contemplando a Segurança 
e Saúde do trabalho com as 
Cipas - Comissões Internas 
de Prevenção de Acidentes, 
porém, de 43 até 72 a Cipa, 
que era um dos únicos dispo-
sitivos de Segurança e Saúde 
do Trabalho, praticamente não 
promoveu nenhuma melhoria 
das condições do trabalho, 

em parte porque não teve 
apoio do governo e muito 
menos foi entendida nos 
locais de trabalho. Desta 
maneira, de 72 em dian-
te a Cipa criou uma nova 
forma de trabalho com 

o surgimento das NRs, quando passamos a 
ter ações específicas de SST fortalecendo um 
pouco mais, pois começou, então, o ciclo das 
normas regulamentadoras específicas de SST, 
incorporados à CLT. 

Armando destaca que a CLT tem uma importân-
cia muito forte para o setor prevencionista, na 
medida em que é a base legal para essa questão. 
“Os dispositivos contidos na CLT são positivos, 
só que precisam ser valorizados e implementa-
dos, como a Cipa, por exemplo, que completa 
agora 70 anos e tem dado certo resultado, mas 
muito longe de ter o seu papel desempenhado 
como foi previsto na criação da CLT e da NR 05. 
Por isso, o que mais a área prevencionista espe-
ra é que sejam criados novos mecanismos para 
fazer com que o que está contido na CLT em 
relação à SST sejam cumpridos”, comenta.

a Segurança e Saúde do Trabalho  
 nos 70 anos de ClT

Armando: "A PNSST, que 
universaliza a SST e é 
abrangente, certamente dará 
um apoio a mais para que a CLT 
cumpra sua proposta inicial"

Em 2013, várias manifestações em razão do Dia 
1º de Maio, considerado o Dia do Trabalhador, 
ressaltaram os 70 anos da criação da CLT e sua 
importância para o trabalhador
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Ele considera também que existem defi-
ciências, porque a CLT cobria e ainda cobre 
somente parte dos trabalhadores, uma vez 
que ainda temos muitos trabalhadores que 
não são regidos por ela. “Sabemos que a 
tendência é a unificação geral dos trabalha-
dores, inclusive, dos servidores públicos, mas 
será gradual. O que vemos é que já mudou 
bastante, pois hoje o serviço público adota 
parcialmente o regime celetista e, em parte, 
isso faz com a CLT também seja aplicada sob 
o seu ponto de vista a segurança e saúde nos 
serviços públicos”, informa Armando. 

Para ele, a grande esperança do setor preven-
cionista é que a Política Nacional de Seguran-
ça e Saúde do Trabalho, que é universalizada e 
abrangente, sirva de base para que a CLT, seja 
efetivamente aplicada nos quesitos de SST, 
porque até então ficava muito solta, só na es-
fera do Ministério do Trabalho, ou seja, a rigor 
só ele é quem possui competência para fazer 
valer a SST através da CLT e como os celetistas 
representavam até, recentemente somente 
35% da massa trabalhadora, os outros 65% 
ficavam sem a sua cobertura em termos pre-
vencionistas. “Agora, como a PNSST univer-
saliza esse cenário, mesmo aonde ainda não 
chegou o regime celetista se encarregando de 
fazer com que a legislação específica ligada à 
categoria também faça valer os princípios de 
SST, os quais, certamente, precisam ser adota-
dos de acordo com o que está nas NRs e na 
própria CLT”, explica Armando.

O presidente da Fenatest concorda que o Téc-
nico de Segurança do Trabalho talvez seja um 
dos atores mais importantes nesse processo de 
adaptação porque quem faz as ações chega-
rem aos ambientes de trabalho, basicamente, 
são esses profissionais. Armando observa que 
até no caso da Cipa se não tiver um TST pra 
assessorar, orientar e treinar, não tem como de-
senvolver uma boa gestão da mesma. “Diante 
desse contexto, observamos que falta o pro-
fissional de segurança do trabalho entender 
que tem que existir uma integração das ações 
da legislação, percebendo que a CLT ainda é 
para ele a norma “mãe” das ações, ou seja, 
a partir do momento que ele compreender e 
fazer essa gestão integrada, inclusive, com as 
NRs, legislações complementares e com outros 
regimes de relações de trabalho. Portanto, se 
o TST fizer essa leitura, ele certamente poderá 
dar uma grande contribuição para os avanços 
da SST no Brasil”, sinaliza Armando.

Realidades e 
Propostas
O certo é que “O trabalhador 
tem mais necessidade de res-
peito que de pão”. A frase do 
filósofo comunista Karl Marx 
deve nortear a busca de um 
pacto para a construção de 
uma nova sociedade brasi-
leira, que tenha como um 
dos seus pilares o direito do 
trabalho humano e huma-
nizado. Nestas discussões a 
fim de modernizar a CLT é 
preciso iniciar uma reflexão 
referente ao Titulo II Capitulo V – Da Segurança 
e Medicina do Trabalho com redação dada pela 
Lei 6514 de 22/12/77, além das regras proteti-
vas ao exercício das atividades laborais àqueles 
que estão sob a ótica da CLT, defende Valdizar Al-
buquerque, diretor de Comunicação e Marketing 
do SINTESP e Professor no SENAC e CEETPS.

Sem dúvida, os instrumentos para proteção dos 
trabalhadores previstos na CLT são essenciais, 
bem elaboradas e funcionais na sua grande 
maioria, afirma Albuquerque. “Contudo, dentro 
de uma proposta de melhoria contínua é preciso 
aperfeiçoar a lei para 
um melhor atendi-
mento”, observa.

No Art. 155 da CLT 
diz que “Incumbe 
ao órgão de âmbito 
nacional competente 
em matéria de segu-
rança e medicina do 
trabalho, entre outros: 
II - coordenar, orientar, 
controlar e supervisio-
nar a fiscalização e as 
demais atividades re-
lacionadas com a se-
gurança e a medicina 
do trabalho em todo 
o território nacional, 
inclusive a Campanha 
Nacional de Preven-
ção de Acidentes do 
Trabalho”, que para 
Albuquerque, neste 
caso, o órgão nacional 
competente trata-se 
do MTE, e sabendo 
que este não mais 

prioriza a Segurança e Medicina 
do Trabalho, talvez seja a solu-
ção atribuir esta responsabili-
dade também ao Ministério da 
Saúde, sendo que já tendo sido 
aprovada a PNSST, a coordena-
ção destes trabalhos poderia ser 
alternada bienalmente.

No Art. 156 da CLT diz que 
“Compete especialmente às 
Delegacias Regionais do Tra-
balho, nos limites de sua ju-
risdição: I - promover a fisca-
lização do cumprimento das 

normas de segurança e medicina do trabalho; 
III - impor as penalidades cabíveis por descum-
primento das normas constantes deste Capítu-
lo, nos termos do art. 201”. Para Albuquerque, 
tendo a responsabilidade subsidiária para com 
a segurança e medicina do trabalho entre Mi-
nistério do Trabalho e Emprego e Ministério da 
Saúde e a coordenação dos trabalhos em con-
junto, assim teríamos mais recursos financeiros 
e humanos incorporado às ações, sobre os quais 
teremos, além dos já conhecidos AFT (Auditores 
Fiscais do Trabalho), somados a estes, os Agen-
tes de Vigilância Sanitária da Anvisa.

Albuquerque: "A busca por 
melhorias no ambiente de 
trabalho deve ser o principal 
objeto de discussão da CLT" 
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O Art. 160 cita “Nenhum estabelecimento po-
derá iniciar suas atividades sem prévia inspeção 
e aprovação das respectivas instalações pela au-
toridade regional competente em matéria de se-
gurança e medicina do trabalho”. Albuquerque 
aponta que a atual realidade é que o MTE não 
cumpre este artigo, mesmo as empresas proto-
colando a solicitação da inspeção prévia. Não 
existe AFT para verificação, sendo este artigo 
podendo ser objeto da municipalidade e alinha-
do a Lei 8080 um excelente objeto de prevenção 
quando exigido na Licença de Funcionamento 
Municipal. Sendo objeto de solicitação no ato 
de fiscalização pelo AFT e ou Agente Sanitário. 

“A segurança e saúde do trabalhador não pode 
mais ser objeto de responsabilidade somente 
da União que hoje compete ao MTE, mas, sim, 
dos Estados e Municípios através das estruturas 
que o Ministério da Saúde disponibiliza nestes”, 
complementa Albuquerque. O diretor diz ainda 
que “a ousadia para a prevenção e promoção 
está na possibilidade de atualização da Seção 
XIII – Das Atividades Insalubres e Perigosas, 
constantes no Titulo II, Capítulo V”. No Art. 195 
traz o seguinte texto: “A caracterização e a clas-
sificação da insalubridade e da periculosidade, 
segundo as normas do Ministério do Trabalho, 
far-se-ão através de perícia a cargo de Médico 
do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, regis-
trados no MTE”. Este texto com (Redação dada 
pela Lei nº 6.514, de 22.12.77) não acompanha 
a atual configuração do Serviço Especializado 
em Segurança e Medicina do Trabalho.

Em 1985 através da Lei 7410, criou-se, em todo 
o território nacional, a profissão do Técnico de 
Segurança do Trabalho, onde a redação hoje 
deveria ser “A caracterização e a classificação 
da insalubridade e da periculosidade, segundo 
as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão 
através de perícia a cargo de Médico do Traba-
lho, Engenheiro de Segurança do Trabalho e ou 
Técnico de Segurança do Trabalho, registrados 
no MTE”. É importante justificar a proposta aci-
ma, haja vista que este é o único profissional em 
Segurança e Saúde do Trabalho, no qual já cons-
ta em suas atribuições, segundo redação dada 
pela Portaria 3275/89, a atribuição de emitir 
Pareceres Técnicos, logo, vindo a ser atribuição 
deste em elaborar também o respectivo laudo, 
somente precisaríamos adicionar a competência 
à grade curricular de formação.

Conforme Albuquerque, ainda tem alguns itens 
como o Art.198 que é ultrapassado quando neste 

diz que “é de 60 kg o peso máximo que um em-
pregado pode remover individualmente, ressalva-
das as disposições especiais relativas ao trabalho 
do menor e da mulher”. Podemos dizer que a car-
ga no qual o trabalhador pode transportar possui 
outras variáveis a serem consideradas, tais como 
a distância a percorrer, a pega do trabalhador ao 
material, tempo que se transporta e o biótipo do 
trabalhador, intervalos para o descanso, etc, não 
sendo seguro estabelecer no texto da CLT um va-
lor, importante ficar remetido a AET previsto na 
NR 17 estabelecer valores de referência.

Segundo Albuquerque, o atual contexto, a bus-
ca por melhorias no ambiente de trabalho deve 
ser objeto de discussão na CLT e deve-se sair da 
discussão, hoje, concentrada somente nas res-
ponsabilidades do empregado e empregador 
(Art. 158 e 159), é preciso avançar para as ações 
integradas entre os Ministérios da Saúde e do 
Trabalho e isso é papel da CLT uma vez que a 
PNSST estabelece mecanismos jurídicos.

Inovação em prol da SST

Marcos Antonio Ribeiro, pre-
sidente do SINTESP, comenta 
que a CLT nos presenteou 
com duas importantes ferra-
mentas com objetivos em co-
mum entre ambas: a preser-
vação da integridade física e 
saúde dos trabalhadores que 
foi a CIPA e o SEESMT.

O Brasil, por possuir um de-
senvolvimento tecnológico 
menos avançado em relação 
a outros países, teve uma 
história econômica marcada 
pela mão-de-obra escrava e agrícola. Em razão do 
trabalho árduo e condições de trabalho desfavo-
ráveis é que começam a surgir os acidentes e as 
doenças do trabalho. “Esse cenário impulsiona a 
criação de várias regulamentações e entre elas a 
criação da Cipa, uma instituição reconhecidamen-
te importante na qual os trabalhadores são as pe-
ças fundamentais para a promoção da segurança 
e saúde dentro dos locais de trabalho e o SEESMT 
agrupando profissional cujo olhar técnico e com 
critérios científicos podem realizar as avaliações 
adequadas para conceber locais dignos e seguro 
para os trabalhadores”, avalia Marcos.

Segundo ele, em um primeiro momento no-
ta-se que o trabalho desenvolvido pelas CIPAs 

começa a reduzir os índices de acidentes e 
doenças do trabalho, mas como a ganância 
e o capitalismo selvagem começam a imperar 
entre os maus empresários, os índices de aci-
dentes começam a voltar aos patamares an-
teriores, e é o que vem ocorrendo nos dias de 
hoje, muitas empresas não veem mais estas 
comissões como ponto forte na redução dos 
custos de acidentes, mas, sim, como desperdí-
cios de tempo, não dando o espaço necessário 
para que as mesmas possam desenvolver os 
seus programas dentro dos locais de trabalho.

A criação dos SEESMT a partir de 1978 e 
as normas regulamentadoras, adicionou na 
sociedade um exército de profissionais que 
tinham uma árdua tarefa que era reduzir os 
índices alarmantes de acidentes do trabalho 
dentro de um curto espaço de tempo, o que 
foi prontamente executada, no entanto, com 
o passar do tempo pudemos notar que esta 
ferramenta também começa a perder espaços 
dentro das empresas, pela falta de investimen-
tos dos empresários e os acidentes do trabalho 

e doenças voltaram a atingir 
novamente índices alarmantes 
dentro do contexto mundial.

De acordo com Marcos, para 
que este quadro seja revertido, 
será necessário que os investi-
mentos em qualificação dos 
trabalhadores sejam aplicados 
de forma mais contundente; 

é preciso que as máquinas 
e equipamentos obsole-
tos sejam substituídos por 
equipamentos com tecno-
logias mais avançadas; e 
que as Cipas e os SESMT 

sejam vistos pelos empregadores como ins-
tituições que trazem para a empresa ganhos 
e não devem ser vistos como uma perda de 
tempo e dinheiro, mas, sim, uma economia de 
modo que, se o acidente for evitado, o empre-
gador não terá custos adicionais com trata-
mento médico do empregado, tão pouco terá 
que pagar indenizações de valores elevados.

“A CLT é a maior conquista que os traba-
lhadores tiveram até hoje, não devendo de 
maneira alguma deixar que manipulações 
venham a ocorrer na tentativa de torná-la 
precária e ou absoleta esta ferramenta tão 
importante para todos os trabalhadores bra-
sileiros”, conclui Marcos.  

Marcos: "A CLT é a maior 
conquista que os trabalhadores 
tiveram até hoje e uma de suas 
ferramentas mais importantes"
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M edidas adotadas 
pela presidente 

Dilma Rousseff deixaram a 
energia mais barata no Brasil, 
mas em São Paulo a redução 
na conta de luz dos consumi-
dores pode ser ainda maior. 
A AES Eletropaulo - conces-

sionário responsável pela distribuição de 
energia no Estado - lança, em maio, o pro-
grama Recicle Mais, Pague Menos*.

A iniciativa convida os cidadãos a separar 
os recicláveis de papel, plástico, vidro e 
metal e os levar para postos de coleta da 
empresa. Em troca, recebem descontos 
na conta de luz, que equivalem ao preço 
que os materiais valem no mercado de 
reciclagem.

Para participar, basta ir a um posto de co-
leta, com uma conta de luz em mãos, e 
se cadastrar. O cidadão ganha um cartão 
personalizado, em que será computado o 

valor de todo o material reciclável que ele 
levar ao local. A quantia é, então, descon-
tada da próxima fatura.

Segundo a AES Eletropaulo, não há limite 
para o desconto. Se o preço dos recicláveis 
levados pelo cidadão aos postos de coleta 
superar o valor da sua conta de luz, ele fica 
com créditos para a fatura do mês seguinte.

Por enquanto, a concessionária instalou 
um ponto de coleta na comunidade de Vila 
Guacuri, na zona sul de São Paulo. Outros 
três postos devem ser criados até o final 
do ano, sendo um deles na comunidade de 
Heliópolis. Até 2014, a meta da AES Eletro-
paulo é ter 10 pontos de coleta espalhados 
por São Paulo.  

Fonte: Planeta Sustentável

Separar o lixo pode  
 render descontos na conta de luz
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al o SINTESP assinou a Convenção 
    Coletiva de Trabalho 2013/2014

A 
Convenção Coletiva de Trabalho 
2013/2014 dos Técnicos de Segu-
rança do Trabalho foi assinada com a 

Fiesp – Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo e Sindicatos Patronais Signatários, 
no dia 16 de maio, na sede da Fiesp, na Av. 
Paulista, 1313, São Paulo, SP.

Conforme negociado, entre as partes, a partir 
de 01/05/2013, as empresas concederão aos 
empregados, inclusive àqueles que percebem 
o salário acima do piso, abrangidos por esta 
Convenção Coletiva, uma reposição salarial 
de 7,16% (sete vírgula dezesseis por cento) 
incidente sobre os salários vigentes em 30 de 
abril de 2012.

Ficou estabelecido também que, aos Técnicos 
de Segurança do Trabalho, registrados com o 
piso de 2.376,00, as empresas assegurarão 
a partir de 1º. de maio de 2013, um reajuste 
de 7,42% sobre o salário normativo de 1º. 
de maio de 2012, perfazendo um salário 

normativo (admissão) 
de R$ 2.552,00, corres-
pondente a R$ 11,60 por 
hora. O SINTESP observa 
que nenhum Técnico de 
Segurança do Trabalho 
no Estado de São Pau-
lo pode ganhar menos 
que o piso salarial da 
categoria acordado em 
convenção.

Segundo Marcos Anto-
nio Ribeiro, presidente 
do SINTESP, na medida 
do possível, o processo 
de negociação deste 
ano com a Fiesp alcan-
çou um resultado posi-
tivo para a categoria. 

“Pelo fato de sermos uma categoria diferen-
ciada, sempre temos o sentimento de que 

iniciamos a negociação 
de um acordo coletivo 
com as mãos atadas. 
Isso acontece porque 
outras categorias tam-
bém diferenciadas, 
como o das secretá-
rias, dos engenheiros, 
etc, também recebem 
a reposição na mes-
ma proporção, devido 
não possuirmos uma 
ferramenta melhor de 
negociação, justamen-
te por não termos uma 
condição de barganha 
melhor como as cate-
gorias preponderantes, 
que podem ser exem-
plificados através dos 
instrumentos, como o 
da greve, da paralisa-
ção ou de um ato de 
pressão maior, por isso, 
geralmente, nós rece-
bemos essa proposta 
de repasse somente 
da reposição da infla-

ção do período.  
O único diferencial deste ano foi que 
conseguimos uma melhora na negociação do 
percentual sobre o piso salarial de admissão 
em relação ao ano anterior, perfazendo um 
valor acima do esperado. Portanto, nós, do 
sindicato dos TSTs, consideramos que dentro 
dos nossos limites que temos, conseguimos 
uma negociação razoável este ano”, porém, 
o grande diferencial da nossa categoria é as-
segurar um piso digno, declarou Marcos.

O presidente ressalta ainda que neste acor-
do mantivemos a garantida a participação 
dos TSTs em cursos, seminários, congressos 
técnicos de interesse da categoria ou even-
tos devidamente comprovados, limitados 
a 10 dias por ano, mais dois sábados, nas 
empresas que possuam expediente aos sá-
bados, sem prejuízo salarial, inclusive das 
férias, 13º salário e descanso remunerado, 
desde que pré-avisada a empresa por escri-
to com antecedência mínima de 48 horas, 
bem como, ficando estendidas ainda as 
demais cláusulas e os respectivos benefí-
cios constantes das negociações coletivas 
aplicáveis para a categoria profissional 
preponderante nas empresas, nas quais 
prestem seus serviços profissionais, obede-
cendo a data de início de vigência da pre-
sente convenção.   

À direita: Marcos, 
Dr. Sérgio, Armando 
e De Paula 
representaram 
o SINTESP na 
reunião com os 
representantes da 
Fiesp. Para Marcos, a 
negociação alcançou 
resultados positivos 
para a categoria
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alunos do curso de Técnicos de Segurança  
    do Trabalho visitam sede do SINTESP

O 
presidente do SINTESP, Marcos Ri-
beiro; a diretora Tania Angelina dos 
Santos, da diretoria de Formação Pro-

fissional; e o presidente da Fenatest, Armando 
Henrique; recepcionaram, no dia 9 de maio de 
2013, com um café da manhã, os alunos do se-
gundo módulo do curso Técnico de Segurança 
do Trabalho da Escola Renil, que visitaram as 
dependências do SINTESP. Na ocasião, os alu-
nos participaram de uma palestra sobre a qua-
lidade da formação do Técnico de Segurança 
do Trabalho, bem como receberam informações 
sobre as atividades realizadas pelo sindicato.

O SINTESP, na qualidade de sindicato represen-
tante da categoria parabenizou os alunos pela 
escolha de curso de formação na modalidade 
presencial e recomendou acompanharem os 
módulos de estudo verificando os critérios e con-
teúdo da grade curricular proposta pelo curso:

• qualificação do corpo docente (formação espe-
cífica com a área de segurança e saúde do traba-
lho nas aulas afins do curso e tempo de atuação);

•  laboratório  físico  para  estudo,  específico 
da área (com equipamentosde medição e de 
práticas para primeiros socorros);

• Carga horária das disciplinas e total das au-
las presenciais (minimamente carga horária 
de 1200 horas);

• Participação obrigatória em fóruns e de-
bates técnicos de Segurança e Saúde do 
Trabalho, e;

• Treinamentos práticos em campo de comba-
te a incêndio, espaço confinado,entre outros.

Face a dinâmica da profissão e das legis-
lações pertinentes a área, a diretora Tânia, 
frizou aos alunos a necessidade de quali-
ficação e atualização continuada após a 
conclusão do curso, esclarecendo, nesse 
sentido, o papel do SINTESP na promoção 
de palestras, cursos e eventos aos futuros 
profissionais.  

Além de conhecer as dependências do SINTESP, os alunos da Escola Renil 
receberam informações sobre as atividades realizadas pelo sindicato. 
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Normas Regulamentadoras sob Revisão estão em Consulta Pública

Sindicato dos metalúrgicos debateu a Nanotecnologia
 na saúde do trabalhador

A proposta de texto para revisão 
geral da NR-13 (Vasos de Pressão, 
Caldeiras e Tubulações), foi colo-

cada em consulta pública pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego dia 18 de abril de 
2013. Esta Norma Regulamentadora – NR 
estabelece requisitos mínimos para gestão 
da integridade estrutural de caldeiras a 
vapor, vasos de pressão e suas tubulações 
de interligação nos aspectos relacionados 
à instalação, inspeção, operação e manu-

tenção, visando à segurança e saúde dos 
trabalhadores.

O processo de revisão da NR-13 está sendo 
conduzido pela CNTT – Comissão Nacional Tri-
partite Temática, constituída pela Secretaria de 
Inspeção do Trabalho do M.T.E. através da Por-
taria nº 234 de 9 de junho de 2011. O diretor 
do SINTESP, Élcio Pires, é um dos representantes 
dos Trabalhadores por meio da Força Sindical.

A consulta pública terá o prazo de 60 (sessenta) 
dias para a manifestação da sociedade, a contar 
da publicação da Portaria do M.T.E. no Diário 
Oficial da União, sendo sua data de encerra-
mento dia 17 de junho de 2013. As sugestões 
podem ser encaminhadas ao Departamento 
de Segurança e Saúde no Trabalho – DSST, via 
e-mail para o endereço normatizacao.sit@mte.
gov.br ou via correio para o M.T.E., Departa-
mento de Segurança e Saúde no Trabalho, aos 
cuidados da Coordenação-Geral de Normatiza-
ção e Programas, na Esplanada dos Ministérios 
- Bloco “F” - Anexo “B” - 1º Andar - Sala 107 
- CEP 70059-900 - Brasília – DF.

Além da NR 13 citada acima, estão em consul-
ta pública as Norma Regulamentadoras:

Segurança e Saúde em Plataformas 
de Petróleo
Texto Técnico Básico para Consulta Pública 
(Disponível até 22 de julho de 2013)

Norma Regulamentadora n.º 18
Texto Técnico Básico para Consulta Pública 
(Disponível até 22 de julho de 2013)

Anexo IV da Norma Regulamentadora 
n.º16 (Atividades e Operações Perigosas 
com Energia Elétrica)
Texto Técnico Básico para Consulta Pública 
(Disponível até 27 de junho de 2013)

Anexo III da Norma Regulamentadora 
n.º 16 (Atividades e Operações Peri-
gosas com Exposição Permanente a 
Roubos ou Outras Espécies de Violên-
cia Física)
Texto Técnico Básico para Consulta Pública 
(Disponível até 17 de junho de 2013)  

A proposta de ajustes na NR-13, em consulta 
pública até dia 17 de junho, visa melhorar 
diversos aspectos em prol da segurança nos 
ambientes de trabalho

O Sindicato dos Metalúrgicos de São 
Paulo e Mogi das Cruzes, promo-
veu, dia 26 de abril de 2013, um 

Seminário sobre Nanotecnologia, com o obje-
tivo de mostrar seus avanços e implicações na 
saúde dos trabalhadores. 

Cerca de 600 pessoas, entre cipeiros meta-
lúrgicos, Técnicos em Segurança no Trabalho, 
dirigentes sindicais e estudantes da área, 
assistiram as apresentações de Arline Arcuri, 
pesquisadora da Fundacentro, que tratou 
sobre “Nanotecnologia e os Trabalhadores”; 
Paulo Roberto Martins, coordenador da Rena-
nosoma - Rede de Pesquisa em Nanotecnolo-
gia, Sociedade e Meio Ambiente, que abordou 
o tema “A importância do engajamento pú-
blico, especialmente, dos Trabalhadores, nas 
discussões envolvendo a Nanotecnologia”; e 
Richard Dulley, pesquisador da Renanosoma, 
que falou sobre “Nanotecnologia no setor 
Metalúrgico”. 

O evento mostrou como os materiais es-
tão se transformando, destacando que a 
nanotecnologia tem aplicação na medici-
na, na indústria alimentícia, têxtil, química, 
cosmética, na segurança e saúde etc. Sua 
aplicação está tornando tudo mais leve, 
resistente e também mais fino, o que é 
objeto de preocupação para a Fundacen-
tro, segundo Arline. Para a pesquisadora, 
os trabalhadores precisam se apropriar dos 
conhecimentos da nanotecnologia e evitar 
os acidentes e doenças. “Nós já consumi-
mos muita coisa importada com nanotec-
nologia. Mas é difícil identificar produtos 
nanotecnológicos porque tudo é segredo 
industrial”, afirmou.

O evento fez parte de uma série de trabalhos 
liderados pela Fundacentro, que,  em conjun-
to com diversas entidades, como a Femcut, 
Renanosoma, IIEP, Diesat e Dieese, coordena 
um Grupo de Estudo de Nanotecnologia. 

Entre as atividades do seminário, foi realiza-
da uma pesquisa específica com os partici-
pantes e, na sequência dos trabalhos, está se 
desenhando uma oficina com trabalhadores 
a ser realizada na Fundacentro. Será tam-
bém desenvolvida uma HQ (história em 
quadrinhos) sobre o tema, voltada para os 
trabalhadores metalúrgicos.

Os diretores do SINTESP: Adonai Ribeiro, 
Sebastião Ferreira, Heitor Domingues, Él-
cio Pires, Altair Teixeira, Luiz Carlos Cris-
pim e Eduardo Neves, participaram do 
evento. 

Os participantes conheceram um pouco mais 
sobre a Nanotecnologia e os efeitos sobre a 
saúde do trabalhador e no meio ambiente 
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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 
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Mais informações e inscrições: 
eventos@sintesp.org.br ou Telefone: 11-3362-1104 Ramais 22/38.
www.sintesp.org.br 

AGENDA DE CURSOS E EVENTOS SINTESP  -   SEDE E REGIONAIS
Data Local Evento hs
6 e 7/6 sede Curso: Instrutor de Ponte Rolante 21

6 e 7/6 Vale do Paraíba Curso: NR 35 Instrutor de Segurança em Trabalho em Altura 16

7 e 8/6 sede Curso: PPRA 12
8/6 sede Curso: OHSAS 8

10 a 15/6 sede Curso: Instrutor de Segurança no Trabalho em Altura 22
10 e 11/6 Campinas Curso de Instrutor da NR-35
15 e 16/6 sede Curso: Instrutor de Segurança na Operação de Empilhadeiras 21
17 a 21/6 sede Curso: PCMAT 15

20/6 sede Palestra: Instruterm - Dosímetro 2
21/6 Vinhedo Segundo Encontro de Técnicos de Segurança do Trabalho

24 a 28/6 sede Curso: Investigação de Acidentes - Modelo Causal 15
24 a 28/6 sede Curso: Ergonomia e a NR-12 15

28/6 ABC Workshop em SST em Diadema 5
29/6 sede Sábado de Capacitação 4
4/7 sede Palestra: SASSMAQ - Ary 2
27/7 sede Sábado de Capacitação 4

30 e 31/7 Expo Center Norte Expo Proteção 2013
1/8 Expo Center Norte Expo Proteção 2013
31/8 sede Sábado de Capacitação 4

12-Sep sede Palestra: Instruterm  2
28-Sep sede Sábado de Capacitação 4
26-Oct sede Sábado de Capacitação 4
27-Nov sede Dia do Técnico de Segurança do Trabalho 4
30-Nov sede Sábado de Capacitação 4
14-Dec sede Sábado de Capacitação 4

“Sou registrado como Técnico 
de Segurança do Trabalho, posso 
exercer outras funções?”
Resp.: Consoante à NR4. 10 “Ao 
profissional especializado em Segu-
rança e em Medicina do Trabalho 
é vedado o exercício de outras 
atividades na empresa, durante o 
horário de sua atuação nos Serviços 
Especializados em Engenharia 
de Segurança e em Medicina do 
Trabalho”.  Trata-se, aqui de desvio 
de função, a empresa que a pratica 
comete uma infração adminis-
trativa, podendo ser autuada. O 
profissional que sofre o desvio de 

função poderá denunciar ao órgão da DRT 
local, ou ainda denunciar ao SINTESP, bem 
como demandar com o objetivo de corrigir o 
desvio funcional (no caso de existir diferenças 
salariais), além do que verificar a convenção 
da categoria preponderante, que, costumei-
ramente,  contemplam a vedação do desvio 
de função. O TST deverá exercer as funções 
estabelecidas pela Portaria 
nº 3275/89.
Departamento Jurídico do SINTESP

“A empresa pode me mandar embora em 
período de dissídio?”
Resp.: Somente está assegurado à garantia 
de emprego para aqueles casos previstos em 
lei, ou seja: Dirigentes Sindicais, Representan-
tes dos empregados na CIPA, com cargo de 
direção, bem como licença maternidade, e 
aquelas previstas na Lei 8.213 regulamentada 
pelo Decreto 3.048 (auxílio doença, acidente 
do trabalho etc).
Gostaríamos de salientar que as Leis 6.708/79 
e 7.238/84, no seu artigo 9º, estabelece que 
se o empregador dispensar empregado “sem 
justa causa, no período de 30 (trinta) dias que 
antecede a correção salarial, esse fato gera 
direito à indenização, posteriormente à saída 
física do empregado, considerando que esse 
aviso prévio fica integrado ao período de tem-
po de serviço, conforme artigo 487, parágrafo 
1º, da CLT.  e ainda o ENUNCIADO nº 306 do 
TST: “É devido o pagamento da indenização 
adicional na hipótese de dispensa injusta do 
empregado, ocorrida no trintídio que 
antecede a data-base. Legislação posterior não 
revogou os arts. 9º da Lei nº 
6.708/79 e 9º da Lei nº 7.238/84”. 
Departamento Jurídico do SINTESP

“Sou Paola, da empresa Unniroyal Quími-
ca Ltda. Epp, e gostaria de esclarecer uma 
dúvida: um profissional com formação em 
Técnico de Segurança do Trabalho pode 
elaborar e assinar o PPRA e o Laudo 
Técnico Das Condições Ambientais de 
Trabalho de uma empresa?”
Paola - RH Unniroyal
Resp.: Se qualquer pessoa que, a critério do 
empregador, seja capaz de desenvolver o dis-
posto nessa NR, como: “a elaboração, imple-
mentação, acompanhamento e avaliação do 
PPRA”, o TST é um deles. A NR não fala em 
assinatura, mas, claro que quem elabora, deve 
se comprometer pelo que fez.Agora, Laudo de 
qualquer natureza, em questões de Segurança 
e Saúde do Trabalho, só tem validade legal 
(para fins de aposentadoria especial, PPP, 
processo judicial), se for assinado por Médico 
do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do 
Trabalho. O TST pode realizar levantamento 
das Condições Ambientais de Trabalho, mas 
para servir de parâmetro, para a adoção de 
medidas de controle.
Rene Alves Cavalcanti
Diretor de Desenvolvimento Profissional
SINTESP





1.000 páginas

R$ 69,00

A íntegra das Normas Regulamentares nº 1 a 35 e principais legislações 
complementares em 1.000 páginas, organizadas e atualizadas por uma 
equipe especializada da Atlas.
Com as Alterações da Lei nº 12.740, de 8-12-2012, e das NRs 28 e 33.

Compre pelo (11) 3362-1104 ou 
na Rua 24 de Maio, 104 – 5º andar – República

*preços sujeitos a alteração sem prévio aviso.

www.sintesp.org.br
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