
S I N T E S P

J o r n a l  d o  S I N T E S P  -  A n o  2 0 1 3  -  N º  2 5 7  -  w w w . s i n t e s p . o r g . b r  -  S e d e  -  S P

confira na p. 8

D 
ar prioridade para a prevenção 
dos acidentes e doenças nos 
ambientes de trabalho já deve-
ria ter deixado de ser discurso 
para se tornar uma prática efe-

tiva nas empresas há muito tempo. Ao longo 
dos anos, temos notado avanços notórios, 
mas ainda há muito ao que melhorar. Dentre 
as formas que consideramos imprescindíveis 
para alcançar um patamar mais digno para 
os nossos trabalhadores é através do compro-
metimento dos sindicatos de base com esta 
bandeira, os quais com o apoio das centrais 
sindicais, que foram...

Trabalho a Céu Aberto 
Calor e Radiação UV. 
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Marcos Antonio Ribeiro - 
Presidente do SINTESP

C 
oerência, a conexão de um 
conjunto de ideias e de fatos, 
formando um todo lógico, 

condicionou ao SINTESP o Prêmio 
Marca Brasil 2013 e também ao Tro-
féu TOP Seven Brasil, reconhecimento 
adquirido por adotar em termos de 
comportamento político social uma 
representação que valoriza o profis-
sional, colocando o Técnico de Segu-
rança do Trabalho como ator principal 
no cenário prevencionista e, sobretu-
do, pela busca constante pela capaci-
tação permanente destes.

Às vésperas de comemorarmos mais 
um dia do Técnico de Segurança do 
Trabalho que, tradicionalmente, reali-
zamos com um grande encontro onde 
oferecemos aos nossos representa-
dos um sofisticado café da manhã, 
o SINTESP é agraciado por sete anos 
consecutivos como a melhor marca 
de entidade no setor de Segurança e 
Saúde do Trabalho pelos leitores da 
revista Cipa.

O reconhecimento demonstra uma 
consolidação do trabalho do SINTESP 
em prol da qualidade de vida dos tra-
balhadores e representação dos pro-
fissionais Técnicos de Segurança do 

Trabalho no Estado de São Paulo e, 
também, afere reconhecimento quan-
to às posições e bandeiras defendidas 
em nível nacional.

Desde 2003, o SINTESP tem apre-
sentado um crescimento muito posi-
tivo e contínuo. Em nosso dia a dia 
não temos uma tarefa muito fácil, 
mas nos sentimos tranquilos pelo 
trabalho que foi e está sendo desen-
volvido ao longo desses anos, o qual, 
com o apoio que nossos Técnicos de 
Segurança do Trabalho, tem forta-
lecido cada vez mais nossas ações, 
aumentando também nossa respon-
sabilidade frente à entidade.

Com a conquista do Prêmio Marca 
Brasil e também do Troféu TOP Seven 
Brasil, ressaltamos que toda a Dire-
toria do SINTESP tem consciência 
que a responsabilidade passa a ser 
muito maior, contudo, podem ter a 
plena convicção que nosso compro-
metimento equipara-se à responsa-
bilidade herdada. Temos a missão de 
aprimorar e não medir esforços para 
continuar fornecendo aos nossos 
profissionais os melhores serviços e 
atendimento que nosso representa-
do merece.

Esse prêmio é com certeza, também, 
o reconhecimento da qualidade dos 
nossos profissionais no Estado, que 
estão sempre buscando aprimorar 
seus conhecimentos, fazendo uso 
de nossos meios de comunicação 
para tirar dúvidas, estarem sempre 
próximos, garantindo seus direitos 
trabalhistas e sempre participando 
quando convocados nas questões 
políticas junto ao MTE, bem como 
nas mudanças e construção de no-
vas NR.

Essas demandas fazem com que o 
SINTESP esteja sempre em alerta 
para dar o melhor atendimento pos-
sível aos nossos profissionais, assim, 
buscamos aprimorar, continuamen-
te, as ferramentas de comunicação e 
interação com nossos profissionais, 
estruturar e aperfeiçoar, constante-
mente, o jurídico para assegurar seus 
direitos.

Dentre os próximos meses, precisa-
mente em Dezembro, iremos realizar 
nossa Convenção Estadual para pla-
nejar 2014, não deixem de partici-
par, nos encaminhem suas sugestões 
para, assim, podermos atendê-los 
cada vez mais e melhor. 

Premiações demonstram a conquista 
 do nosso reconhecimento no setor
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C om a proposta de 
promover informa-
ção, integração e 

troca de experiências,  acon-
teceu entre os dias 27 e 29 
de setembro, em Caragua-
tatuba, SP, o 25º Encontro 
de Cipeiros, promovido pelo 
Departamento de Saúde, 

Segurança e Meio Ambiente do Sindiquími-
cos - Sindicato dos Trabalhadores nas Indús-
trias Químicas, Farmacêuticas de Guarulhos 
e Mairiporã. O encontro contou com pales-
tras sobre assuntos pertinentes ao dia a dia 
dos trabalhadores, qualidade e segurança 
no ambiente de trabalho, informar e atuali-
zar os trabalhadores da área de segurança 

e saúde do trabalho; promover uma troca 
de experiências entre cipeiros e membros de 
Sesmt; identificar o papel e as ações da Cipa 
e Sesmt, e, principalmente, permitir ações que 
reduzam ou eliminem os agravos à saúde dos 
trabalhadores no ambiente de trabalho. 

O SINTESP participou do evento através da 
vice-presidente da Regional Guarulhos, Sel-

ma Rossana, que integrou a comissão de 
palestrantes falando sobre a “história da 
Cipa”; e do diretor Rene Alves Cavalcanti, 
que apresentou a palestra “Como convencer 
a empresa a valorizar a Cipa”. Selma e Rene, 
em nome do SINTESP, agradeceram o convi-
te ao presidente do 
Sindiquímicos, An-
tônio Silvan; à João 
Donizeti Scaboli, di-
retor Departamento 
de Saúde do Traba-
lhador da Fequimfar 
– Federação dos Tra-
balhadores nas In-
dústrias Químicas e 
Farmacêuticas do Es-
tado de São Paulo; e 
à Nelson Agostinho, 
o Nelsão; diretor de 
Saúde e Segurança 
e, também, secretário Adjunto do Trabalho 
da entidade, por mais essa oportunidade de 
aproximar os Técnicos de Segurança do Tra-
balho e os Cipeiros. 

Ainda no mês de setembro, a Regional SIN-
TESP Guarulhos, participou do Seminário Téc-

nico sobre Segurança e Saúde na Indústria da 
Construção, promovido pelo Grupo Trabalho e 
Vida, dia 27, em Guarulhos, SP. Na abertura do 
evento, a vice-presidente Regional, Selma Ros-
sana, falou sobre a importância da realização 
de eventos desse formato, nos quais os conhe-

cimentos técnicos são 
transmitidos, assim 
como sobre as discus-
sões na modificação 
da NR 18. “Como de 
costume solicitei que 
os Técnicos em Segu-
rança do Trabalho se 
levantassem e sugeri 
uma salva de palmas 
quando percebi a 
enorme participação 
de nossos profissio-
nais neste evento”, 
informou Selma. 

Segundo ela, estavam presentes cerca de 100 
profissionais entre Técnicos de Segurança do 
Trabalho e engenheiros. Selma encerrou sua 
fala agradecendo ao Engenheiro e Professor, 
Antônio Nascimento, por trazer à público dis-
cussões e explanações tão valiosas.  

Regional Guarulhos SINTESP participa de 
           eventos dos químicos e da Construção

O encontro, em Caraguatatuba, aproximou, mais uma 
vez, Técnicos de Segurança do Trabalho e os cipeiros

Selma, vice-presidente da Regional Guarulhos 
do SINTESP, contou a História da Cipa

Organizadores e palestrantes ressaltaram a importância do encontro promovido pelo 
Sindiquímicos para os profissionais do setor de segurança e saúde do trabalho

A participação dos 
Técnicos de Segurança 

do Trabalho nos 
eventos, em Guarulhos 

e Caraguatatuba, 
demonstra a procura 
pelo aprimoramento 
profissional e técnico
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F oi realizado, dia 11 de setembro de 
2013, o evento comemorativo do 
30°. Aniversário do Grutest - Grupo 

de Técnicos de Segurança e Saúde do Traba-
lho de Campinas e Região.  O evento foi reali-
zado no Sesi Amorei-
ras, em Campinas, SP, 
e contou com apre-
sentações dos espe-
cialistas José Antonio 
da Silva, palestrante 
motivacional da em-
presa Qualiprev; e 
Cosmo Palasio de 
Moraes Jr., consultor 
Técnico em Seguran-
ça do Trabalho.

Além dos palestran-
tes, que também são 
diretores do SINTESP, a entidade esteve repre-
sentada por seu presidente, Marcos Antonio 
Ribeiro; e por Luiz Corrêa Prado, vice-presi-
dente da Regional Campinas, que parabeni-

zaram os organizadores pelo 30º ani-
versário e pelo grande incentivo que 
aos profissionais prevencionistas da 
região. “Grupos como este são mui-
to importantes para a disseminação 

do conheci-
mento e das 
experiências 
bem-sucedi-
das em prol 
da segurança 
e saúde do 
trabalho. O 
SINTESP se 
sente muito 
honrado em partici-
par e colaborar com 
iniciativas como esta, 
pois, para nós, são 
verdadeiros exemplos 

para a promoção da cultura da qualidade de 
vida nos ambientes de trabalho. Deveriam 
existir mais grupos como este em todo o 
país”, declarou Marcos.

O Grutest foi fundado em 29 de Setembro de 
1983, tendo como foco principal a atualiza-
ção profissional. Fruto de uma ideia pioneira 
surgiu no SESI de Campinas e vem trabalhan-
do até os dias de hoje em prol de levar um 
maior conhecimento e promover a troca de 
experiência aos profissionais e estudantes da 
área de prevenção de acidentes. 

SINTESP prestigiou aniversário dos  
 30 anos de atividades do Grutest, em Campinas

Luiz Corrêa, vice-presidente da Regional 
SINTESP Campinas, Lélio, presidente 
do Grutest, Marquinhos, presidente do 
SINTESP, e Vladmir, do Grutest

"Precisamos de mais 
iniciativas como Grutest 

em todo o país, pelo 
exemplo que dão em 
prol das boas práticas 

prevencionistas e incentivo 
à cultura de vida nos 

ambientes de trabalho"
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N 
o mundo milhares de tra-
balhadores desenvolvem 
suas atividades a céu 

aberto, onde o calor, a radiação 
UV (ultravioleta), frio e umidade, 
impactam diretamente no desen-

volvimento do trabalho e na saúde dos trabalha-
dores. Sendo assim, medidas de controle são indis-
pensáveis para minimizar a ação destes agentes 
físicos nos mais variados segmentos produtivos, 
como no trabalho agrícola, portuário, em frentes 
de trabalho na Indústria de Construção Civil, etc.

No caso do calor intenso, a análise da atividade 
que está sendo realizada é fundamental, através 
dela conseguimos qualificar gastos metabólicos 
que nos subsidiam em relação à necessidade da 
hidratação destes trabalhadores. Outro aspecto im-
portante é a análise da região: os horários em que 
as atividades acontecerão, as características climá-
ticas e variações ao longo da jornada de trabalho. 

Segundo estudos realizados nos Estados Unidos 
pela EPA - US Environmental Protection Agency, o 
clima da Terra está mudando e, cada vez mais, as 
temperaturas têm se elevado (fig.1), consequente-
mente, a exposição ocupacional tem se acentuado 
através da análise e inter-relação entre o trabalho 
a céu aberto e o meio ambiente. 

Segundo o INCA- Instituto Nacional de Câncer, no 
Brasil o câncer mais frequente é o de pele, corres-
pondendo a cerca de 25% de todos os tumores 
diagnosticados em todas as regiões geográficas, 
sendo a radiação ultravioleta natural (vinda do sol) 
seu maior agente etiológico. 

 As radiações solares são classificadas pelo com-
primento de onda ultravioleta em nanômetros 
(nm) da seguinte forma: UVA (320-400 nm), 

UVB (280-320 nm), UVC (100 - 280 nm) apro-
ximadamente, em que a exposição a  radiação 
UVB é mais frequentes devido a destruição da 
camada de ozônio.  Os gráficos abaixo dão uma 
mostra sobre isso.

No Brasil, a NR –15 - Anexo Nº 3, estabelece li-
mites de exposição para o calor para trabalhos 
realizados em ambientes externos com carga solar 
e a NR – 21 estabelece condições mínimas para a 
realização de trabalhos a céu aberto.

A OMS - Organização Mundial de Saúde classifica 
o índice radiação ultravioleta de 1 a 11 subdividido 
conforme eixo das ordenadas e cores no gráfico 
ao lado, onde adotamos como exemplo de apli-
cação a cidade de São Paulo, o mesmo também 
faz relação em função do tempo e dos aspectos 
meteorológicos.

Apropriar-se destas informações, torna-se extre-
mamente relevante se pensarmos nas ações pre-
ventivas e nos referenciais para o planejamento 
e tomada de decisão nas ações de segurança e 
saúde no trabalho.

Atualmente, no mercado brasileiro existe uma sé-
rie de fabricantes de cremes para proteção da pele 
contra as radiações ultravioletas que auxiliam, con-
sideravelmente, na redução da exposição ocupa-
cional de nossos trabalhadores. Um fator agravan-
te, na maioria das vezes, é a falta de planejamento 
e previsão orçamentária para o fornecimento desta 
proteção aos trabalhadores e, infelizmente, esta si-
tuação ocorre em muitas empresas. 

Na escolha do creme de proteção, deve ser consi-
derado o FPS - Fator de Proteção Solar, que supra 
a necessidade do trabalhador exposto, sendo o 
Técnico de Segurança do Trabalho, membro ativo 

dentro das equipes 
multidisciplinares no 
fomento das discus-
sões técnicas para 
tomada de decisão, 
uma vez que grande 
parte dos trabalha-
dores não detém a 
informação sobre 
sua própria condição 
de exposição ocupacional na realização das mais 
variadas tarefas. 

Algumas questões básicas a serem respondidas 
para o planejamento orçamentário e fornecimento 
de creme protetor para o trabalhador:

1. Quantos trabalhadores terei em cada frente de 
trabalho?

2. Em qual período do dia acontecerão atividades 
a céu aberto? E qual é o FPS recomendado?

3. Qual será o tempo previsto para desenvolvimen-
to da tarefa (dias, meses ou anos)?

4. Qual o custo do creme de proteção e sua relação 
custo x benefício? ...

Outro fator importantíssimo é a realização de treina-
mento e capacitação do trabalhador. Embora pareça 
simples, a aplicação de cremes protetores sobre a 
pele demandam cuidados importantes para que esta 
ocorra de forma efetiva e não ocorra desperdício.

Lembrando sempre que toda ação educativa tam-
bém deve ser registrada, pois as Empresas que 
cumprem as leis e agem na direção da melhoria 
da qualidade de vida no trabalho, devem possuir 
documentos comprobatórios de suas ações.  

Trabalho a Céu Aberto - Calor e Radiação UV. 

Fabio Alexandre Dias
Coord. de Curso Técnico, 

Docente em SST, Especialista 

em Educação, Especializando 

Ciências Toxicológicas, 

Tecnólogo em Gestão da 

Qualidade, Graduando em 

Eng.ª da Produção   
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D 
ar prioridade para a prevenção 
dos acidentes e doenças nos 
ambientes de trabalho já deveria 
ter deixado de ser discurso para 
se tornar uma prática efetiva nas 

empresas há muito tempo. Ao longo dos anos, 
temos notado avanços notórios, mas ainda há 
muito ao que melhorar. Dentre as formas que 
consideramos imprescindíveis para alcançar um 
patamar mais digno para os nossos trabalhado-
res é através do comprometimento dos sindicatos 
de base com esta bandeira, os quais com o apoio 
das centrais sindicais, que foram o foco na maté-
ria especial da nossa edição passada quanto ao 
seu caráter de fazer valer os direitos sociais pre-
conizados na Constituição Federal, por exemplo, 
voltamos a relembrar a importância da atenção 
do movimento sindical para com o fato de que, 
além de todos os pleitos já instituídos em suas 
pautas de reivindicações, o trabalhador também 
precisa de segurança e saúde no trabalho. 

Ressaltamos que a valorização da área de Segu-
rança e Saúde no Trabalho dentro dos sindicatos 
é uma das principais ferramentas para ampliar-
mos a adoção das práticas prevencionistas. 

Em nosso levantamento junto ao Ministério do 
Trabalho e Emprego chegamos ao montante de 
quase 7.000 sindicatos existentes em todo o 
país. É um volume considerável e que poderia 
fazer a diferença se esses sindicatos já estives-
sem com a SST incorporada em suas políticas 
de atuação, como já acontece com as questões 
salariais e outros pleitos. Infelizmente, consta-
tamos em uma pesquisa que fizemos junto a 
alguns setores importantes do mercado, uma 
triste realidade: a maior parte dos sindicatos de 
São Paulo não prioriza a SST em suas pautas.

Por isso, voltamos a salientar que o sindicato 
tem um papel importante para melhorar a qua-
lidade de vida dos trabalhadores e eles podem 
ajudar de diversas formas, sendo por meio de 
palestras, cursos, encontros, debates, e até mes-
mo com intervenções no chão de fábrica. 

Em nossa pesquisa também conseguimos infor-
mações de sindicatos que são exemplos em prol 

dessa luta, como é 
o caso do Sindicato 
dos Metalúrgicos do 
Estado de São Pau-
lo e Mogi das Cru-
zes. Em entrevista 
ao Jornal Primeiro 
Passo, o diretor 
Luis Carlos de Oli-
veira, o Luisinho, 
coordenador do 
Departamento de 
Segurança e Saú-
de do Trabalhador, 
informou que uma das me-
tas do sindicato é sempre 
priorizar a saúde do trabalhador em suas ações. 
Dentre essas, algumas se destacam, que são as 
visitas técnicas de caráter negocial realizadas 
nas fábricas e são desenvolvidas pelos técnicos 
Adonai Ribeiro, que coordena o DSST; e Bruno 
Oliveira, que faz parte da equipe. O estudo do 
ambiente, transformado em relatório, e discuti-
do com a empresa e trabalhadores, subsidia o 
trabalho dos dirigentes na negociação pela ade-
quação dos ambientes de trabalho e das corre-
ções dos riscos de acidentes e doenças. Em todas 
as ações nas fábricas, o trabalhador acompanha 
as atividades e é orientado a acompanhar o de-
senvolvimento das melhorias negociadas, trans-
formando-se no braço sindical na fábrica. 

“há muito nosso Sindicato, prioriza uma políti-
ca de negociação para a SST, tendo estabeleci-
do inúmeros acordos diretos com as empresas 
ou tripartites, com a participação das GRTE e a 
SRTE/SP, antigas subdelegacias e delegacia do 
trabalho e, muitas vezes, com a participação 
de sindicatos patronais”, explica Luisinho.

Ele conta que nas pautas individuais de nego-
ciação para a SST, além das reivindicações de 
melhoria ou correção dos ambientes ou prote-
ção das máquinas, o sindicato insere sempre 
a Cipa e a contratação ou atuação do Técnico 
de Segurança do Trabalho, isto em função da 
categoria dos metalúrgicos contemplar, em sua 
maioria, empresas de pequeno e médio portes, 
daí, o Sesmt, geralmente, conta com a figura 

isolada do técnico. “Desenvolvemos pesquisas 
por fábrica, direcionada aos riscos a que os tra-
balhadores estão expostos e, especificamente, 
sobre Ergonomia”, complementa.

De acordo com Luisinho, no início dos anos 
80 o sindicato lançou o Cepesat - Centro de 
Pesquisas em Saúde do Trabalhador, uma enti-
dade de cunho jurídico que agregava pessoal 
voluntário, interessado nas ações de pesquisa 
na saúde do trabalhador.  “Posteriormente, 
foi implantado o DSST – Departamento de 
Segurança e Saúde do Trabalhador, em 1986, 
sendo um dos pioneiros no movimento sindi-
cal e, certamente o incentivador do trabalho 
de profissionais Técnicos de Segurança do 
Trabalho, a partir dessa iniciativa, envolvendo
-os em nossos quadros de trabalhadores”, in-
forma. Além dos trabalhos de visitas técnicas, 
Luisinho destaca que este departamento de-
senvolve ações políticas para o entendimento 
das questões de SST, que passa por oficinas 
especificas de trabalho para cipeiros e demais 
trabalhadores. 

“Foi por meio do DSST do Sindicato, o nas-
cimento da primeira CPN da Indústria Meta-
lúrgica, que deu origem às inúmeras ações 
que originaram a histórica Convenção Co-
letiva de Trabalho de Prensas e Similares e 
as discussões que subsidiaram as alterações 
da NR 12, que teve nossa total participação, 
nas diversas fases de discussão tripartite. 

o papel das Entidades Sindicais de  
    Base em prol da SST Por Sofia Jucon.

O Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes conquistou o 
1º lugar no Festival Internacional de Cinema e Vídeo com o filme Máquina, 
Risco Zero... Nossa Meta!, o qual originou uma campanha permanente da 
entidade na luta pela proteção adequada em máquinas e equipamentos
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Instituímos também uma convenção inédita 
que foi a de Tratamento Galvânico de Super-
fícies, ambas, inicialmente, para a cidade de 
São Paulo e, posteriormente, com a adesão 
das centrais sindicais, para todo o estado de 
São Paulo”, comenta. 

Luisinho frisa o orgulho da entidade em ter 
conquistado o prêmio de 1º lugar, no Fes-
tival Internacional de Cinema e Vídeo, com 
o filme Máquina, Risco Zero... Nossa Meta!, 
cujo nome foi incorporado em campanha 
permanente na luta pela proteção adequada 
em máquinas e equipamentos. “Lançamos, 
ao longo desses anos, diversas revistas em 
quadrinhos sobre questões de saúde do tra-
balhador, cujos conteúdos são de autoria do 
nosso companheiro Adonai.  Fomos os pio-
neiros na realização de trabalhos conjuntos 
com os técnicos de segurança. Lançamos 
os Fóruns Técnicos de Debates, que já con-
templou oito edições, discutindo temas im-
portantes para os técnicos de segurança do 
trabalho, principalmente os que atuam na 
área metalúrgica. Realizamos os Encimesp 
- Encontro de Cipeiros Metalúrgicos de São 
Paulo e Mogi das Cruzes, por meio do qual 
atualizamos as informações e propostas de 
lutas com os trabalhadores, além dos con-
gressos sindicais, onde o tema SST também 
é priorizado”, relata Luisinho.

Cientes de que o controle social em prol das 
questões de SST é de grande importância, 
Luisinho informa que o Sindicato dos Meta-
lúrgicos age, neste âmbito, por meio de ins-
trumentos como análise de atas de reuniões 
de Cipa – recebidas pela força das convenções 
coletivas, análise das CAT recebidas e da emi-
tidas pelo Sindicato, pelas visitas às fábricas 
e relato dos trabalhadores, através dos quais 
se podem ter um retrato da situação das fá-
bricas metalúrgicas. “Esta tarefa não é fácil, 
em função da recusa de grande parte das em-
presas em abrirem suas informações. Por isto, 
a atuação dos trabalhadores politizados é de 
suma importância para este controle social tão 
necessário”, observa ele.

Compromisso com os trabalhadores 
acima de tudo
Outro sindicato que tem se destacado no ce-
nário prevencionista paulista é o Sindicato dos 
Químicos do ABC. A entidade demonstra que 
tem, praticamente, um terço de sua conven-
ção coletiva de cláusulas que tratam do tema 

SST, através da qualificação dos trabalhadores 
cipeiros sobre o assunto, atuação em CISTs e 
Conselhos Municipais de saúde, entre outros. 

José Freire da Silva, secretário 
de Saúde, Condições de Traba-
lho e Meio Ambiente, informa 
que atualmente a entidade tem 
uma secretaria especifica para 
a área de SST, mas o departa-
mento existe desde 1984, com 
a então Comsat - Comissão de 
Saúde do Trabalhador. “Uma 
iniciativa de importante desta-
que em prol das ações preven-
cionistas que praticamos são as 
visitas técnicas realizadas pelo 
Departamento de SST, com a 
anuência da empresa, e que 
ao final resulta em relatório”, 
informa ele.

Freire explica que o Sindica-
to dos Químicos do ABC tem 
tratado a inserção de cláusulas específicas 
de Segurança e Saúde do Trabalho nas Con-
venções Coletivas do sindicato, por meio de 
conferências das campanhas reivindicatórias 
realizadas anualmente. “Nelas são apresen-
tadas as propostas tiradas pela Comsat e 
que fazemos questão de manter até os dias 
de hoje, juntando estas às propostas dos tra-
balhadores, sendo, também que nossa cam-
panha salarial reserva rodadas de negociação 
específica sobre o tema”, completa.

Como complemento a essas ações, André 
Araújo de Almeida, Técnico de Segurança do 
Trabalho do Sindicato, dá destaque às visitas 
técnicas que ele realiza nas empresas da ca-
tegoria, com anuência das empresas e 
acompanha-
mento de um 
cipeiro eleito. 
” Po s t e r i o r-
mente realizo 
um relató-
rio com em-
basamentos 
t é c n i c o s 
legais, que 
são entre-
gues para 
os cipeiros 
e para os 
represen-

tantes da empresa. Sugerimos que as reco-
mendações sejam inseridas nos cronogramas 
de ações dos programas de segurança: PPRA, 
PCMSO, LTCAT, Laudo Ergonômico. Com estas 

parcerias, temos conquistados 
diversas melhorias nos locais 
de trabalho, proporcionando 
aos trabalhadores um am-
biente seguro e saudável, uma 
vez que sem essas melhorias, 
as empresas têm que pagar 
insalubridade e ou periculosi-
dade”, acrescenta André.

André relata que ele Frei-
re são os responsáveis pelo 
desenvolvimento dos cursos 
de Cipa e de capacitação em 
Segurança, Saúde e Meio Am-
biente, que são aplicados aos 
trabalhadores, e, além disso, 
eles assessoram a diretoria 
na realização de seminários, 
palestras e oficinas relaciona-

dos ao tema. “Após negociação com os repre-
sentantes das empresas da categoria, realizo 
palestras nas Sipat´s, apresentando os direitos 
dos trabalhadores, principalmente, as que se 
referem as cláusulas da convenção coletiva de 
trabalho”, especifica.

André alerta que também acompanha as 
fiscalizações que são solicitadas à Gerência 
Regional de Trabalho e Emprego - G.R.T.E., 
do Ministério do Trabalho e Emprego, e ao 
Cerest´s, nas empresas que não querem “ne-
gociar” as melhorias nos locais de trabalho.

Freire, por sua vez, avisa que o mecanismo 
de controle social que o Sindicato dos Quí-
micos do ABC tem utilizado para as questões 

de Segurança e Saúde do Trabalho 
funciona através de um siste-
ma coletivo que é a Comsat, 
e por meio do qual a entida-
de participa de conselhos e 
conferências de saúde, CISTs, 
conselhos de previdência e de 
meio ambiente, por exemplo.

Para a promoção da aplica-
ção do Decreto Presidencial 
da PNSST, Freire explica que o 
Sindicato dos Químicos do ABC 
está debatendo nas conferên-
cias municipais de saúde a in-

Freire: "O Sindicato dos 
Químicos do ABC tem 
tratado, anualmente, 
a inserção de cláusulas 
específicas de Segurança 
e Saúde no Trabalho nas 
convenções coletivas dos 
sindicatos"
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serção de resoluções que dialoguem com a 
PNSST que, posteriormente, são debatidas 
nas CISTs para sua efetiva implementação. 
Ele destaca ainda que o Sindicato, através 
de sua Secretaria de Saúde, Condições de 
Trabalho e Meio Ambiente, tem desenvol-
vido seminários, oficinas e cursos de quali-
ficação sobre os temas Segurança e Saúde 
no Trabalho e Meio Ambiente: “desenvol-
vemos publicações, participamos de Sipats, 
da Cocer - Comisão Certificadora do Serviço 
Próprio de Inspeção, do Diesat, da CPN -  
Comissão Permanente de Negociação, bem 
como, solicitamos, diariamente, inúmeras vi-
gilâncias e ou fiscalizações, participamos de 
investigações de acidentes, reuniões de Cipa 
e debatemos o tema ainda em assembleias 
e reuniões”, conclui. 

Fortalecimento das ações 
prevencionistas
O Sintracon-SP – Sindicato dos Trabalhado-
res nas Indústrias da Construção Civil de São 
Paulo sempre foi de vanguarda nas questões 
que envolvem a área da SST e sempre de-
sempenhou um papel fundamental em defe-
sa e na luta por locais de trabalho seguros. 
Em 2013, a entidade reforçou esse caráter 
passando a atuar sob o comando de Nelson 
Matias, supervisor de Segurança do Trabalho 
e Meio Ambiente do sindicato, com o objeti-
vo de fortalecer ainda mais as ações preven-
cionistas nos canteiros de obras. Portanto, 
Matias salienta que a entidade sempre tra-
balhou na sua atuação na identificação dos 
problemas, na sensibilização dos trabalha-
dores, no desenvolvimento de propostas, na 
negociação de acordos e na verificação da 
sua execução e eficácia. “Através do seu pre-
sidente, Antonio de Sousa Ramalho, o setor 
sempre deve um defensor incansável na luta 
das questões que envolvem a SST, colando a 

questão na pauta 
do dia ampliando 
as ações além as 
NR’s, contemplan-
do na convenção 
coletiva de tra-
balho itens que 
envolvam a SST”, 
destaca.  

Em seu depoi-
mento, Nelson 
cita que o sindi-
cato participou 
de forma efetiva 
e contundente na 
construção e das 
principais mudan-
ças na NR-18 (a 
partir de 1995). 
“Todas essas ini-
ciativas foram fun-
damentais para 
privilegiar a área SST nos canteiros de obra, 
as melhorias são visíveis, o canteiro de obra 
de hoje está longe o que foi no passado com 
suas áreas de vivencias precárias e o grande 
número de trabalhadores mortos por aci-
dentes assustava e indignava. Claro que há 
ainda muito por fazer, visto que, muitos can-
teiros ainda descumprem a segurança e saú-
de no trabalho, e ainda vidas se perdem em 
detrimento a falta de segurança no trabalho. 
Por isto, as iniciativas do Sintraco-SP são fun-
damentais, necessárias e importantes para 
que as melhorias na SST sejam pauta do dia 
na vida dos canteiros e, consequentemente, 
traga melhorias para os trabalhadores”, diz.

Nelson comenta que desde o início sua agen-
da prevê o desenvolvimento de trabalhos em 
seis importantes frentes: Cipa, visitas nos 

canteiros de obras, esta-
tísticas de acidentes do 
trabalho, NR 18 propos-
ta de alteração (partici-
pação GT), participação 
junto ao CPR e CPN e 
trabalhar junto à Secre-
taria de Saúde do Tra-
balho da Força Sindical. 
Esta agenda visa suprir 
lacunas importantes que 
ainda existem no setor. 
“Por isso, pretendemos 
fazer um trabalho efetivo 

a fim de trazer melhorias para a segurança 
do trabalho nos canteiros de obras. No que 
diz respeito à Cipa, será feito o acompanha-
mento de todo o processo junto às empresas 
desde a comunicação prévia e o acompa-
nhamento da eleição em si. Também acom-
panhar a compilação de dados das Cipas 
a fim de obter um cadastro que possibilite 
fazer mapeamento das Cipas por empresa. A 
partir das empresas mapeadas, vamos fazer 
um trabalho junto à base na identificação 
de trabalhadores com potencial de liderança 
para que sejam motivados a se tornarem ci-
peiros. Para fortalecer o compromisso do tra-
balhador com as nossas lutas prevencionista 
será necessário que ele receba treinamento, 
portanto, vamos estabelecer ao menos três 
encontros de cipeiros aqui no Sindicato ao 
longo do ano para que possamos falar para 
com esses trabalhadores sobre a e assuntos 
correlatos à segurança do trabalho e forta-
lecer a importância deles no papel de cipei-
ros”, destaca.

Nelson comenta que os Técnicos de Segu-
rança do Trabalho podem ajudar o setor da 
Construção Civil a promover a cultura pre-
vencionista, primeiramente executando de 
forma ética e profissional suas atividades, 
sempre visando assegurar condições que 
eliminem ou reduzam ao máximo os riscos 
de ocorrência de acidentes de trabalho, ob-
servando o cumprimento de toda a legisla-
ção pertinente, que regulam a matéria; e, 

Os profissionais do setor metalúrgico também contam com todo o 
apoio técnico e informativo, por parte do Sindicato dos Metalúrgicos, 
quanto aos assuntos que envolvem o universo da segurança e saúde 
do trabalho no dia a dia das empresas

O Sintracon-SP, 
como sindicato 
de vanguarda 
nas questões 
que envolvem a 
segurança e saúde 
dos trabalhadores da 
construção civil, está 
sempre comandando 
ações que envolvam 
a conscientização 
para a prevenção nos 
canteiros de obras
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segundo, percebendo que 
as responsabilidades de um 
Técnico em Segurança do Tra-
balho estão muito além das 
Normas Regulamentadoras, 
sem que isto signifique abrir 
mão delas ou diminuir sua 
importância. “É preciso tra-
zer outras discussões como, 
por exemplo, a cidadania, e 
fazer com que o trabalhador 
se perceba parte do processo 
e que não está a margem dele 
e isto é fundamental quando 
se vai falar sobre SST”, con-
sidera Nelson. Para ele, a 
melhor forma de prevenção 
ainda é a conscientização do 
empregador e do empregado 
da importância de proporcionar máxima se-
gurança e higiene no local de trabalho, para 
que as atividades sejam executadas defor-
ma sadia e adequada. “Um dos fatores mais 
importantes em relação a este modelo é a 
motivação dos funcionários, pois se o em-
pregado não estiver satisfeito com o serviço 
em relação ao índice de acidentes e doen-
ças, este não irá obter ótimos resultados, 
ocasionando desgaste físico, mental e, prin-
cipalmente, proporcionando custo e despesa 
para empresa”, sinaliza Nelson.

O Sindicato dos Comerciários também é um 
exemplo bem-sucedido em prol da SST, que 
através de diretora Cleonice Caetano Souza, 
o Departamento de Saúde e Segurança no 
Trabalho, criado em 1994, está empenhado 
nas ações de promoção a saúde geral do 
trabalhador. “Compreendemos que além da 
ausência de doenças, um estado de bem-es-
tar social, físico e mental e qualidade de vida 
dos trabalhadores (as), é fator preponde-
rante para um ambiente saudável e digno”, 
menciona a diretora. 

O Departamento de SST foi criado em 1994, 
quando o Sindicato notou a necessidade de 
ampliar a luta na defesa da categoria, muitas 
vezes focada em assuntos econômicos e de 
cargos e salários. “Constatamos a grande in-
cidência de adoecimento no comércio, o que 
norteou nossas ações. Estivemos na constru-
ção de várias NRs – Normas Regulamentado-
res, e no anexo I da NR 17 – Ergonomia, onde 
criou-se parâmetros e diretrizes para adequa-
ção das condições de trabalho dos operado-

res de caixa (checkout). hoje, 
nosso departamento conta 
com quatro Técnicos de Segu-
rança no Trabalho, Médico do 
Trabalho, Assistente Social, en-
tre outros profissionais”, conta 
Cleonice.

Renato de Jesus Santos, coor-
denador técnico do Depto. Saú-
de e Segurança do Trabalho, 
dos Comerciários, destaca que, 
além de incidir no ambiente de 
trabalho, a entidade faz ações 
de orientação ao trabalhador 
quanto ao Assédio Moral no 
Ambiente de Trabalho; Saúde 
Mental e Trabalho; Violência 
contra a Mulher; Inclusão da 

Pessoa com Deficiência; Comitê de Aconse-
lhamento sobre Álcool e Drogas no Ambiente 
de Trabalho, entre outros, além de participar 
de diversos eventos com distribuição de vasto 
material impresso, como as cartilhas orien-
tativas nos temas da saúde do trabalhador 
comerciário, distribuídas nestes eventos e na 
base de atuação da entidade.

Na esfera do trabalho, Renato expressa que 
através de ações conjuntas com as Superin-
tendências Regionais do Trabalho, eles reali-
zam fiscalizações em empresas do segmento 
para acompanhamento do cumprimento das 
Legislações Trabalhistas e da Legislação de 
Segurança e Saúde do Trabalhador, muitas 
vezes depois de denúncias de trabalhadores 
(as). “Após o recebimento da denúncia feita 
pessoalmente, atra-
vés do site do sindi-
cato ou por telefone 
(anônimas, quando 
queiram), convoca-
mos a empresa para 
reunião no Sindica-
to a fim de escla-
recer os problemas 
identificados. Estas 
visitas – agendadas 
com o empregador 
e nosso departa-
mento jurídico – 
norteiam as ações 
de resolução dos 
conflitos, atos públicos ou 
intervenção no Ministério Pú-
blico do Trabalho”, enumera 

Renato. Além disso, esta ação conta com o 
auxílio dos Técnicos de segurança do tra-
balho da entidade que se deslocam até a 
empresa para constatação de possíveis ir-
regularidades, através de relatório técnico e 
orientações, as empresas tem um prazo para 
a adequação do local de trabalho das medi-
das cabíveis. 

Renato garante que nas campanhas sala-
riais, o que mais o Sindicato incentiva na 
discussão com os trabalhadores da catego-
ria comerciária são os assuntos pertinentes 
a segurança e saúde no ambiente de traba-
lho. “Este assunto é amplamente divulgado 
através de nossos assessores de base, no 
site, jornais e revistas do sindicato, e nas 
reuniões com a categoria. Cláusulas são 
construídas através do entendimento do tra-
balhador e da trabalhadora e seu ambiente 
de trabalho”, diz. 

Outro reforço importante se dá por meio de 
ações juntos aos órgãos governamentais nas 
esferas de saúde, através dos Cerest´s - Cen-
tros de Referência em Saúde do Trabalhador 
do Município de São Paulo, com diretores que 
representam a categoria e, também, no Con-
selho Estadual de Saúde, através do qual a 
entidade participou da construção, acompa-
nhamento e revisão das NRs – Normas Re-
gulamentadoras do Ministério do Trabalho e 
Emprego. “Estamos atuantes nos espaços de 
discussão das políticas públicas, participando 
das conferências nas três esferas governa-
mentais; nos encontros e seminários sobre o 
tema da saúde do trabalhador”, salienta. 

O Sindicato dos Químicos do ABC conta com uma 
agenda específica para a realização de cursos de Cipa e 
de capacitação em segurança e saúde no trabalho para 
atender aos profissionais do setor

André: "Nós, do Sindicato 
dos Químicos do ABC, 
também acompanhamos 
as fiscalizações do 
MTE nas empresas que 
não querem negociar 
melhorias nos locais de 
trabalho"
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oi publicada no Diário Oficial de 25/09, 
a Portaria Interministerial MPS-MF nº 
413 , de 24 de setembro de 2013, que 

pública os róis dos percentis de frequência, 
gravidade e custo, por   Subclasse da CNAE 2.1 
- Classificação Nacional de Atividades Econô-
micas, calculados em 2013, considerando in-
formações dos bancos de dados da Previdên-
cia Social relativas aos anos de 2011 e 2012, 
calculados conforme metodologia aprovada 
pelo Conselho Nacional de Previdência Social.

O MPS disponibilizou desde 30/09, nos por-
tais do Ministério da Previdência Social (MPS) 
e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
os valores do Fator Acidentário de Prevenção 
(FAP) 2014 de 922.795 empresas.

O FAP foi atualizado com base no histórico 
de acidentalidade de 2011 e 2012, alterando 
as alíquotas da tarifação individual por em-
presa do Risco Ambiental do Trabalho (RAT), 
antigo Seguro Acidente do Trabalho (SAT).

O FAP é um multiplicador, que varia de 0,5 a 
2 pontos, a ser aplicado às alíquotas de 1%, 
2% ou 3% da tarifação coletiva por subclas-
se econômica, incidentes sobre a folha de 
salários das empresas para custear aposen-
tadorias especiais e benefícios decorrentes de 
acidentes de trabalho.

Além do FAP, cada empresa poderá consul-
tar a quantidade de acidentes e doenças do 
trabalho, de auxílio-doenças acidentários e 
de aposentadorias por invalidez e de pensão 

por morte. Para a consulta, a senha 
é a mesma já utilizada 

atualmente.

Contestação

O FAP atribuído às empresas pelo MPS po-
derá ser contestado administrativamente, de 
1 de novembro a 3 de dezembro, por inter-
médio de formulário eletrônico dirigido ao 
Departamento de Políticas de Saúde Segu-
rança Ocupacional (DPSO) - disponibilizado 
somente nesse período, nos portais do MPS 
e da Receita Federal do Brasil (RFB).

Compete à Secre-
taria de Políticas 
de Previdência 
Social (SPS) jul-
gar em grau de 
recurso, ou seja, 
em segundo 
e último grau 
administrativo, 
as decisões do 
DPSO.

A empresa 
terá o prazo 
de 30 dias, 
contados da 
data da pu-
blicação do 
resultado no DOU, para encaminhar o recur-
so em segundo grau de forma também ele-
trônica, por meio de formulário disponível 
nos sites do MPS e da RFB.

O resultado do julgamento será publicado no 
DOU,   sendo o acesso a dados mais detalha-
dos restrito à empresa nas páginas   eletrôni-
cas da Previdência e da Receita.

Travas do FAP
As empresas que estiverem impedidas de re-
ceber bonificação - FAP menor que 1 - por 
apresentarem casos de morte ou invalidez 
permanente, conforme indicado especifica-
mente em sua página de consulta, poderão 
afastar esse impedimento   se comprovarem 
ter realizado investimentos em saúde e segu-
rança, com o   acompanhamento dos sindica-
tos dos trabalhadores e dos empregadores.

A comprovação somente poderá ser feita 
mediante o formulário eletrônico “Demons-

trativo de Investimentos em Recursos Mate-
riais, humanos e Tecnológicos em Melhoria 
na Segurança do Trabalho”. Para esses ca-
sos, o período é de 1º a 31 de outubro.

O Sindicato de Trabalhadores da categoria 
vinculada à atividade preponderante da 
empresa deverá homologar eletronica-
mente o pedido da empresa, impreterivel-

mente, até o dia 18 de novembro 

de 2013, sob pena de a informação não 
ser processada e o impedimento da bo-
nificação ficar mantido pelo Ministério da 
Previdência Social.

Base de cálculo
O FAP varia anualmente. É calculado sempre 
sobre os dois últimos anos de todo o histó-
rico de acidentalidade e de registros aciden-
tários da Previdência Social, por empresa. O 
fator incide sobre as alíquotas das empresas 
que são divididas em 1.301 subclasses da 
Classificação Nacional de Atividade Econô-
mica (CNAE 2.0).

A nova metodologia foi aprovada pelo Con-
selho Nacional de Previdência Social (CNPS) 
e publicada por meio da Resolução   MPS/
CNPS n.º 1.316, de 31 de maio de 2010, 
porém não traz qualquer alteração na con-
tribuição das pequenas e microempresas, já 
que elas recolhem os tributos pelo sistema 
simplificado, o Simples Nacional. 

Portaria determina índices para cálculo do FAP  
      para 2014 de quase um milhão de empresas

12

Fonte: Revista Proteção
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N 
o dia 28 de setembro de 2013, o SIN-
TESP realizou sua Assembleia Geral 
Ordinária, tendo em pauta a apresen-

tação da prestação de contas, balanço finan-
ceiro anual do ano de 2012.

Após a leitura do edital de convocação, efetua-
da pelo secretário geral, Sebastião Ferreira, o 
diretor Élcio Pires fez a apresentação das pla-
nilhas de despesas e receitas referentes a 2012.  
Em seguida, o presidente Marcos Antônio Ribei-
ro fez uso da palavra ressaltando as melhorias 
que o sindicato vem apresentando, como o au-
mento de arrecadação por meio de contribuição 
sindical, cursos e treinamentos, e maior número 
de associados pagantes, através de um trabalho 
que o SINTESP tem feito para arregimentar no-
vas associativas. “Temos feito uma aproximação 
com os TSTs mostrando a importância que é se 
associar, ressaltando que aqui é a casa dele e 
que temos nos empenhado para fortalecer nos-
sa categoria. Esse trabalho tem obtido uma res-
posta muito positiva com o aumento de nossos 
associados a cada dia”, informou Marcos.

Outro destaque foi a constatação 
de que em 2013 o SINTESP tem 
grandes chances de alcançar sua 
meta de crescimento projeta-
da nos anos anteriores, que é 
de 20% ao ano. Marcos avalia 
que atingir esse patamar é re-
sultado de um trabalho sério e 
dedicado de toda a Diretoria, 
que segue um planejamento 
orçamentário para manter seus acordos 
e projetos em dia. 

Após as considerações necessárias, a pres-
tação das contas de 2012, que já tinha a 
anuência do Conselho Fiscal, foi aprovada 
por unanimidade pelos diretores presentes e 
também pelo associado Carlos Garcia Bala-
do, TST do Sesi/Senai Paulista, que aproveitou 
a oportunidade para visitar a sede e parabe-
nizou toda a Diretoria e equipe do SINTESP 
pela transparência, ética, compromisso e ex-
celente trabalho que vem desenvolvendo em 
prol da categoria.

Ainda, na ocasião, os diretores presentes, fize-
ram uma reunião para dialogar sobre assuntos 
que são imprescindíveis para o dia a dia dos 
profissionais da categoria, como as questões 
que envolvem a NR 18, a NR 35, Frente Parla-
mentar, entre outros. 

Neste dia, o SINTESP recebeu a visita de Adir de 
Souza, presidente do Sintespar – Sindicato dos 
Técnicos de Segurança do Trabalho do Paraná, 
que aproveitou sua estada na cidade para cum-
primentar os companheiros de São Paulo. 

SINTESP realizou Assembleia Geral ordinária  
   para a aprovação das contas de 2012

A Assembleia Geral Ordinária contou com a 
participação de membros das Diretorias Executiva, 
Estadual e Regionais do SINTESP

PERITO ASSISTENTE TÉCNICO
• PROCESSOS TRABALHISTAS DE INSALUBRIDADE E
   PERICULOSIDADE;
• ACIDENTES DO TRABALHO;
• CIVIL  / AMBIENTAL.
• MÃO DE OBRA  TÉCNICA – POR HORA
ASSESSORIA E CONSULTORIA
• P.P.R.A / L.T.C.A.T;
• VASOS DE PRESSÃO / CALDEIRAS;
• LAUDO ELÉTRICO / PÁRA – RAIOS;
• LAUDO ERGONÔMICO (Soft er  3D);
• LAUDO INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE (LTIP);
• P.C.M.A.T;
• P.G.R;
• ENTRE OUTROS.
CURSOS E TREINAMENTOS
• C.I.P.A NR-05; 
• NR-10; NR-31, NR-35, NR-17
• OPERADOR DE EMPILHADEIRA
• OPERADOR DE PONTE ROLANTE;
• BRIGADA DE INCÊNDIO;
• S.I.P.A.T.

Contamos com assessoria jurídica 
empresarial “Advocacia Mendes
 25 anos trabalhando pelo seu direito”

UNIDADE I

R. Homero Fabrini, 135  
CEP 09960-140 -Diadema - SP
Tel:11 4066-6707 / Fax: 11 4066-5343
(Comercial)  comercial.proseg@uol.com.br
(Técnico)  dep.tecnico@uol.com.br

UNIDADE II

Centro Empresarial Offi  ce Tamboré
R. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 
N° 1.119  / CEP 06460-040 - Barueri - SP
Tel: 11 4193 - 8295
(Comercial) comercial.tambore@uol.com.br

UNIDADE III

Av. Pereira Barreto, 1395 – CEP 09190-610   
Santo André SP - 13° andar  Sala 132 TS
Telefone: 11 4083-8918
(Financeiro) fi nanceiro.proseg@uol.com.br

vendasproseg@uol.com.br
CONTATO DIRETO PELO SITE OU PELO E-MAIL

PERITO ASSISTENTE TÉCNICO

w w w . g r u p o p r o s e g . c o m . b r

Segurança do Trabalho e Meio Ambiente.
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A 
s Marcas Líderes do Brasil, foram 
destaque na 14ª Cerimônia de En-
trega do Prêmio Marca Brasil, ocor-

rida dia 17 de setembro de 2013, no Salão 
Nobre do Esporte Clube Sírio, na capital de 
São Paulo.

Cerca de 300 empresários e executivos de 
sete estados brasileiros estiveram presen-
tes no evento, realizado pelo Grupo Cipa, 
no qual 42 marcas de empresas e entida-
des foram agraciadas em 72 categorias 
de 14 setores econômicos. Ao todo, foram 
entregues 106 láureas, sendo 72 Láureas 
do Prêmio Marca Brasil, 3 Láureas do prê-
mio Top Seven Marca Brasil (para as mar-
cas que conquistaram a 
liderança por sete anos em 
suas categorias), 16 Láu-
reas do prêmio Top Max 
Marca Brasil (para as que 
se mantiveram na lideran-
ça por oito anos ou mais) e 
15 Láureas do prêmio Top 
Absolute Marca Brasil (para 
as marcas que sempre esti-
veram na liderança em suas 
respectivas categorias).

Nesta edição, o SINTESP foi 
laureado com o Prêmio Marca 
Brasil pelo sétimo ano conse-
cutivo e recebeu também o 
Troféu TOP Seven Brasil, por 
ser eleito por sete anos consecutivos como 
a melhor marca de entidade no setor de 
Segurança e Saúde do Trabalho pelos lei-
tores da revista Cipa. O reconhecimento 
demonstra uma consolidação do trabalho 

do SINTESP em prol da qualidade 
de vida dos trabalhadores. 

Os diretores Sebastião Ferreira, Ar-
mando henrique, Élcio Pires, Luiz 
Carlos Crispim e Valdizar Albuquer-
que representaram o SINTESP du-
rante a cerimônia. Para Sebastião, 
este prêmio só veio configurar, 
mais uma vez, o fato de que o SIN-
TESP está cada vez mais proativo 
nas questões de esclarecimento em prol 
da prevenção o que incide no reconheci-
mento por parte dos assinantes da Revista 
Cipa, que acompanham este trabalho e o 
apoiam. “Nesta edição, tivemos a opor-

tunidade de sermos 
duplamente agraciados 
pelos leitores da revista. 
Isso é espetacular, pois 
mantém a credibilida-
de do nosso trabalho e 
reforça, para nós, a res-
ponsabilidade de fazer-
mos, cada vez melhor, 
o nosso trabalho para 
atender as expectativas 
daqueles que nos ele-
geram”, declarou. 

Marcos Antonio Ribeiro, 
presidente do SINTESP, por 
sua vez, afirma que, desde 
2003, quando o diretor 

Armando henrique assumiu a presidência, a 
entidade tem apresentado um crescimento 
muito positivo e contínuo. “Ser considerada 
a entidade de maior destaque nos setores 
de Segurança e Saúde do Trabalho, por sete 

vezes consecutivas, nos deixa muito honra-
dos. Todos sabem que não temos uma tarefa 
fácil, mas nos sentimos tranquilos pelo tra-
balho que foi e está sendo desenvolvido ao 
longo desses anos”, declarou Marcos. 

Com a conquista desta marca, o presidente 
ressalta que ele e toda a Diretoria do SIN-
TESP têm consciência que a responsabilidade 
será muito maior. “Temos, agora, a missão de 
manter essa continuidade e vamos sempre 
buscar melhorias, não só pela questão do prê-
mio, mas pela nossa força de vontade e pela 
convicção que a nossa Diretoria tem de que o 
nosso representado – o Técnico de Segurança 
do Trabalho -, e a sociedade como um todo, 
têm necessidade de receber informações que 
os ajudem nas práticas prevencionistas e o 
SINTESP é um meio para que essas infor-
mações cheguem até essas pessoas. Vamos 
continuar de uma maneira bastante enfática, 
técnica e profissional com o nosso trabalho, 
que temos certeza irá aumentar, mas vamos 
nos empenhar para produzir resultados cada 
vez melhores”, concluiu Marcos.  

SINTESP conquista Prêmio marca Brasil  
     pela sétima vez consecutiva

Solenidade de entrega do 
Prêmio Marca Brasil 2013

Os diretores (da esquerda para a direita) 
Luiz Carlos Crispim, Valdizar Albuquerque, 
Sebastião Ferreira, Élcio Pires  e Armando 
Henrique, representaram o SINTESP 
durante a cerimônia

O diretor Sebastião 
agradeceu, em nome 
de toda a Diretoria do 
SINTESP e seu presidente, 
aos leitores da Revista 
Cipa por este importante 
reconhecimento e apoio 
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N 
o mês de outubro, o SINTESP fechou 
um convênio com a Ortopedia Fubelle, 
empresa especializada na fabricação e 

comércio de produtos voltados à pessoa que ne-
cessite de suporte ortopédico, neurológico, cadei-
ras de rodas manuais e motorizadas, triciclos, qua-
driciclos, órteses, próteses ortopédicas e oculares 
e palmilhas em geral, com valores diferenciados 
de 5% a 15% (dependendo do produto ou servi-
ços),  baropodometria com desconto de até 50%, 
com avaliação gratuita para os associados e seus 
familiares ascendentes e descendentes, visando, 
primordialmente, aumento na qualidade de vida e 
capacidade laboral, sem qualquer impacto finan-
ceiro na aquisição de produtos ou serviços. 

A cidade de Ferraz de Vas-
concelos sediou, dia 28 
de setembro de 2013, o 

Sábado de Capacitação do SIN-
TESP, realizado no Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias Me-
talúrgicas, Mecânicas e de Ma-
terial Elétrico de Ferraz de Vas-
concelos, tendo como anfitrião o 
seu presidente, Alfredo de Jesuz 
Filho. O tema deste Sábado de 
Capacitação foi “Primeiros Socorros para 
Técnicos de Segurança do Trabalho”, com 
o palestrante Jorge Gomes.

Segundo Luiz de Brito Porfírio, diretor do 
SINTESP, que coordenou este Sábado de 
Capacitação, foi um dia diferente e rea-
lizado com muito sucesso. “Desta vez o 
SINTESP foi até o Técnico de Segurança do 
Trabalho e o assunto foi exposto com muita 
propriedade pelo palestrantes, que contou 
com uma participação ativa de todos os 
presentes”, contou. 

Porfírio agradeceu, em nome do SINTESP, 
o apoio do Sindicato dos Trabalhadores na 
pessoa de seu presidente, Alfredo de Jesuz 
Filho, que concedeu o espaço. “Esperamos 
poder contar com outros eventos em par-
ceria e quero registrar o apoio da sócia e 
voluntária Márcia R. de Lima, que nos aju-
dou na organização. Agradecemos também 
à Selma Rossana, da Regional Guarulhos 
do SINTESP pela sua parceria e aproveita-
mos para informar que o próximo será em 
Guarulhos com apoio desta Regional”, de-
clarou Porfírio. 

SINTESP faz convênio 
especializado em 
ortopedia

Ferraz de Vasconcelos sediou  
Sábado de Capacitação do SINTESP

Mais informações: 
FUBELLE Premium - Rua Conceição, 242 - 
Centro - Campinas - SP.

Tel: (19) 9.9219-9344 / 2513-5346 / 2513-5118 
e-mail: alvaro@ortopediafubelle.com.br 
www.fubellepremium.com.br  

Os participantes gostaram do Sábado de Capacitação 
realizado na cidade de Ferraz de Vasconcelos
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F 
oi realizado em Manaus, AM, dia 20 
de setembro de 2013, o 1º Encontro 
Amazonense de Técnicos de Segu-

rança do Trabalho. O evento, promovido 
pelo Sintest-AM – Sindicato dos Técnicos 
de Segurança do Trabalho no Estado do 
Amazonas, contou também com a parceria 
do Sindinaval - Sindicato da Indústria da 
Construção Naval de Manaus, do Ceres-
t-Amazonas, do Governo do Amazonas, da 
Fieam – Federação das Indústrias do Esta-
do do Amazonas e da UGT – União Geral 
dos Trabalhadores do Amazonas.

Na ocasião, o Sintest-AM e a UGT Amazonas 
reforçaram a luta pela especialização dos 
profissionais TSTs. Segundo o presidente do 
Sintest-AM, Aldemir Amaral, a categoria res-
pondeu e compareceu em massa ao encon-
tro, com cerca de 100 pessoas presentes. 

A programação contou com palestras de 
Marcos Antonio Ribeiro, presidente do SIN-

TESP, que falou sobre a NR-18 
e Armando henrique, presidente da Fena-
test - Federação Nacional dos Técnicos de 
Segurança do Trabalho, que apresentou os 
temas: Conselho Federal dos Técnicos de 
Segurança do Trabalho (Confetest) e Frente 
Parlamentar de Saúde e Segurança do Tra-

balho.

Marquinhos, que 
representou a cate-
goria do Estado de 
São Paulo, ressaltou 
que o evento foi 
muito bom e uma 
excelente referência 
para aprender muito 
com os companhei-
ros TSTs de Manaus. 
“Compar t i lhamos 
informações impor-
tantes com os par-
ticipantes, uma vez 
que o objetivo foi 
mostrar as nuances 
que envolvem os tra-
balhos na construção 
civil, pois no momen-
to estamos fazendo 
alterações na Norma 
Regu lamentadora 
e é importante que 
todos saibam como 
funciona o proces-
so de alteração de 

normas e de implantação de novas nor-
mas, para que a nossa categoria possa 
entender e também participar desse pro-
cesso, ou seja, contribua com sugestões 
que ajudem as pessoas que executam 
essas normas a atuarem da melhor for-
ma. Aproveitamos para apresentar algu-
mas boas práticas da construção civil e 
para falar sobre a nossa posição quanto 
à elaboração do PCMAT, exemplificando 
que tanto o técnico quanto o engenheiro 
do trabalho estão aptos para elaborar e 
implementar esse programa nas obras”, 
contou.

O presidente do SINTESP também ressal-
tou a importância de participar eventos de 
outros sindicatos da categoria no sentido 
de gerar o fortalecimento para que es-
ses sindicatos aumentem sua visibilidade 
junto aos profissionais. ”Nosso objetivo é 
fazer com que todos os sindicatos de Téc-
nicos de Segurança do Trabalho sejam for-
tes e vamos ajudar sempre que pudermos, 
pois quem ganha é a categoria”, concluiu 
Marcos.

O presidente da Fenatest, Armando hen-
rique, também destacou que foi um mo-
mento interativo e muito importante para 
a promoção da unidade da categoria dos 
Técnicos de Segurança do Trabalho e pro-
moção da cultura prevencionista. 

SINTESP marcou presença no 1º Encontro  
 Amazonense de Técnicos de Segurança do Trabalho 

Marquinhos participou da mesa de 
abertura do encontro, em Manaus

g
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al

Clínica Dr. Flávio deDr. Flávio deDr. Flávio deClínica Dr. Flávio deDr. Flávio deDr. Flávio de
Oliveira CamposOliveira CamposOliveira CamposOliveira CamposOliveira CamposOliveira Campos

Especializada em Medicina do Trabalho

• Exame Clínico
• Admissional
• Periódico
• Demissional
• Emissão do ASO
• Elaboração de PCMSO
• Exames Laboratoriais
• Parceria com Técnicos
   de Segurança do Trabalho

Atendimento de 2ª a 6ª
 das 8h às 16H45 sem intervalo

Rua Vergueiro, 1883 - Cj. 71 - V. Mariana
(Entre as estações do metrô Paraíso e Ana Rosa)

Tels.: 11 5575-1969 / 5572-0781 / 5083-0797

www.drflaviocampos.com.br
flavio.de.campos@terra.com.br
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O 
Seconci-SP - Serviço Social da Cons-
trução Civil do Estado de São Paulo, 
anunciou, no dia 23 de setembro 

de 2013, no Instituto Tomie Ohtake, em São 
Paulo, SP, os vencedores da 2ª edição do 
Prêmio de Saúde e Segurança do Trabalho. 
A premiação reconhece as melhores práti-
cas sobre o tema em canteiros de obras de 
construtoras, instaladoras, subcontratadas e 
subempreiteiras de São Paulo.

O presidente do SINTESP, Marcos Antonio 
Ribeiro, esteve presente na solenidade e pa-
rabenizou o Seconci-SP pela iniciativa. “Vi-
mos que esta segunda edição foi um gran-
de sucesso e a tendência é que aumente o 
número de organizações participantes, pois 
este prêmio incentiva as empresas do setor 
da Construção Civil a desenvolverem ações 
em prol da segurança e saúde no trabalho 
visando a proteção do trabalhador e, con-
sequentemente, destacando-se com essas 
boas práticas na área prevencionista. Isso 
estimula as empresas a fazerem uma con-
corrência entre si por meio da qual cada uma 
vai procurar ser melhor que a outra, geran-

do, com isso 
uma competi-
ção saudável 
e que  bene-
ficia, única e 
exclusivamen-
te, o traba-
lhador. Isso é 
muito positivo e 
temos que parabenizar todos os participan-
tes”, destacou. Na oportunidade, Marcos foi 
convidado para entregar os troféus para a 
Construtora Even, que foi contemplada nas 
categorias “Campanhas Motivacionais”, 
“Controle de Perigos e Riscos” e “Preven-
ção e Orientação em Saúde Ocupacional”.

Nesta edição, a Comissão Julgadora tam-
bém concedeu dois prêmios especiais: Tra-
balhador (a) Modelo e Personalidade do 
Ano, que premiaram o profissional mais 
comprometido com a saúde e segurança do 
trabalho.  

SINTESP participou da entrega do 2º Prêmio  
  Seconci-SP de Saúde e Segurança do Trabalho

Vencedores da 2ª 
edição do Prêmio 
Seconci de Saúde e 
Segurança do Trabalho

Marquinhos, do SINTESP, e Haruo 
Ishikawa, vice-presidente do 
Sinduscon, durante o evento do 
Seconci-SP

Marcos, presidente do SINTESP, 
entregou os troféus para os 
representantes da Construtora Even

D 
ia 17 de setembro de 2013, durante 
Plenária Força Sindical Estadual, em 
Vargem Grande, SP, foi formalizada a 

entrega da credencial para todos os diretores 
eleitos para gestão 2013 – 2017. Na ocasião, 
os diretores eleitos participaram da 1ª. Reu-
nião de Organização e Planejamento da Dire-

toria Plena da Força Sindical SP, com o objetivo 
de definir as estratégias políticas e também o 
cronograma de ações das resoluções aprova-
das nos Congressos Estadual e Nacional.

Na oportunidade, o presidente Marquinhos, 
do SINTESP, recebeu a sua credencial como 
Secretário de Saúde e Segurança do Trabalho 
da Central Força Sindical Estadual. 

Para Marquinhos, o momento é de expectati-
va, pois em todos os seus anos de sindicalismo 
nunca havia sido colocado em um cargo tão 
importante em uma Central Sindical, represen-
tando a categoria dos Técnicos de Segurança 
do Trabalho. “A responsabilidade é muito gran-
de, portanto, também conto com a colaboração 
de toda a minha Diretoria no SINTESP, para que 

consigamos desenvolver um bom trabalho à 
frente desta Secretaria”, declarou Marquinhos. 

Ainda, segundo ele: “estar envolvido no meio de 
tantos sindicalistas provenientes de todas as ati-
vidades significa adquirir muitos conhecimentos 
importantes”.   

Presidente do SINTESP toma posse como Secretário de Segurança 
e Saúde no Trabalho da Central Força Sindical Estadual

Marquinhos recebendo a credencial das 
mãos do presidente da Força Sindical 
Estadual, Danilo Pereira da Silva

Durante a plenária, Marquinhos assumiu 
como Secretário de Saúde e Segurança do 
Trabalho da Central Força Sindical Estadual



Jornal do SinteSp - ano 2013 - nº 257

S I N T E S P20

Es
pa

ço
 d

o 
le

ito
r “Tenho duas questões, a 1ª é que fiz o 

curso de Instrutora de Trabalho em Altura 
e aqui na construtora que estou, eles 
contrataram um Técnico de Segurança do 
Trabalho para dar o curso (consultor) e 
este mencionou que eu não posso, pois 
em Campinas tem uma portaria que men-
ciona que para ser Instrutora de Trabalho 
em Altura eu tenho que ter cinco anos de 
experiência na carteira como TST, mesmo 
que eu tenha o curso. Isso confere? A 
2º pergunta é sobre a questão de que a 
fiscalização pediu um curso NR 18 sobre 
Serra Manual Elétrica, eu posso ministrar 
esse curso de 4hs ou somente engenheiro 
Mecânico ou Elétrico?

Iara Maria Stefanini
Resp.: Em 1º lugar, desconhecemos portarias regionais. 
Em se tratando de NR-35, quem baixa portarias é o Mi-
nistério do Trabalho. E não há nenhuma Portaria com a 
informação que este TST lhe deu. O que consta no item 
3 da NR-35 é que o instrutor deve possuir comprovada 
proficiência no assunto, ou seja, como consta no MA-
NUAL DE AUXÍLIO NA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO 
DA NORMA REGULAMENTADORA n.º 35 - TRABALHOS 
EM ALTURA NR-35 COMENTADA: “A comprovada 
proficiência no assunto não significa formação em curso 
específico, mas habilidades, experiência e conhecimen-
tos capazes de ministrar os ensinamentos referentes aos 
tópicos abordados nos treinamentos, porém o treina-
mento deve estar sob a responsabilidade de profissional 

qualificado em segurança no trabalho.” Desta forma, 
não cita nenhum tempo de experiência, pois um TST 
com um ano de formação, pode ter mais proficiência, 
que um com 20 anos. Sempre que lhe for dito sobre 
alguma legislação, peça a citação e leia, para comprovar 
o que foi informado, um profissional não pode se guiar 
apenas por ouvir falar. E em relação à 2º questão, como 
para qualquer máquina ou equipamento o treinamento 
para operação deve ser ministrado por quem tenha pro-
ficiência, o que, geralmente, é melhor executado pela 
fabricante ou um operador experiente. Sendo assim, 
nem o TST nem os engenheiros estão impedidos. Mas, 
o profissional de segurança do trabalho não tem como 
atribuição ministrar cursos de operação, pois seria desvio 
de função. O que cabe a este profissional é ministrar 
cursos ou treinamentos, quanto a segurança na opera-
ção de. Esperamos ter contribuído para esclarecer.
Rene Alves Cavalcanti
Diretor de Desenvolvimento Profissional - SINTESP 

“Uma empresa que tem o ramo de atividade de 
prestação de serviços e tem os seus funcionários 
locados em outras empresas na função porteiro, 
serviços de limpeza, copa etc. A dúvida? Ele tem 
o PPRA de sua sede, ele tem a obrigação de fazer 
o PPRA em cada posto serviço que o funcionário 
está?  E se tiver qual é a Lei ou portaria?”
Sônia Caixeta - Técnica de Segurança do Trabalho
Resp.: Sra. Sônia, pela forma que descreve, essa 
empresa é de terceirização e presta serviços em outras 
empresas com diversos profissionais (limpeza, portaria 

etc.). O PPRA é um Programa de Prevenção dos Riscos 
no Ambiente de Trabalho de cada um desses profissio-
nais, respectivamente. Logo, além da sede da empresa 
possuir o seu PPRA, cada posto de trabalho deverá ter 
também o seu PPRA, conforme descrito na NR-9 da 
Portaria 3214/78 do MTE.
Wagner De Paula
Diretor Social, 2º Secretário - SINTESP

“Conclui num fim de semana, o curso Instrutor 
de Trabalhos em Altura no SINTESP, e agora estou 
precisando urgente do curso de NR-10 e Instrutor 
de Trabalhos em Áreas Confinadas, porém, so-
mente posso realizar igual eu fiz anteriormente, à 
noite e/ou finais de semana! Qual será a próxima 
turma?”
Marcelo Sobrinho
Associado ao SINTESP
Resp.: O curso de NR-33 teve início dia 23 de setembro 
foi o dia todo. Não há como fazer apenas a noite ou 
aos sábados, pois diferente do de Trabalho em Altura, 
este curso tem 40 horas e seriam, aproximadamente, 
14 noites ou 6 sábados, tornando-se muito prolonga-
do e haveria poucos interessados. O de NR-10, tem a 
mesma situação, por ter a mesma carga horária, sem 
falar, que para este, não temos conseguido formar 
turma, por falta de interessados. Desculpe, mas nas 
condições que dispõe, não temos como atender suas 
necessidades”.
Rene Alves Cavalcanti
Diretor de Desenvolvimento Profissional - SINTESP

M 
elhor e mais 
completo a 
cada edição, 

este ano, nos dias 5, 6 e 
7 de novembro de 2013, 
o SIMAI – Seminário Inter-
nacional de Meio Ambien-
te Industrial e Sustentabilidade, vai 
celebrar 15 anos de muita informa-
ção das principais empresas e insti-
tuições com iniciativas sustentáveis 
e dos mais renomados palestrantes 
vindos de vários pontos do mundo. 

Nesta edição, o XV SIMAI conta-
rá com palestras sobre Eficiência 
Energética, Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, Construção Sus-
tentável, Análise do Ciclo de Vida, 

Remediação de Locais Contami-
nados, Responsabilidade Socioam-
biental, Tratamento de Efluentes, 
entre outras. 

Mais informações sobre valores 
para inscrição e programação com-
pleta estão no hot site www.simai.
fimai.com.br.  Em paralelo acontece 
a XV FIMAI, no Pavilhão Azul do 
Expo Center Norte, das 13h00 às 
20h00. A entrada é gratuita!   

XV SImAI contempla 
inovações globais para 
a sustentabilidade

CONSULTE-NOS SOBRE
NOSSOS CURSO

Núcleo de Estudos em
Higiene Ocupacional

Rua Teixeira da Silva, 445 - Paraíso - São Paulo - SP

www.nhohigieneocupacional.com.br

www.nhohigieneocupacional/noticias

Mais informações, acesse:

www.facebook.com/pages/
nho-cursos/173605219477121?fref=ts
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A Agência Ambiental Paulis-
ta inaugurou, no dia 10 de 
setembro de 2013, a Esco-

la Superior da Cetesb – ESC, e as 
novas instalações da Agência Am-
biental de Pinheiros, no Prédio 6 da 
sede da Companhia, em São Paulo, 
SP. Referência como instituição cien-

tífica e fomentadora de pesquisas ambien-
tais, a Cetesb organizou as estruturas para 
ampliar o atendimento na capacitação de es-
pecialistas brasileiros e até do Exterior. Bruno 
Covas, secretário Estadual de Meio Ambiente, 
e Otavio Okano, presidente da Cetesb, com-
pareceram à solenidade de lançamento, bem 
como Nelson Bugalho, vice-presidente da 
Agência Ambiental Paulista e Carlos Roberto 
dos Santos, diretor de Engenharia e Qualida-
de Ambiental, idealizadores da Escola.

Em mais de 40 anos de atuação, a Cetesb 
sempre representou o pioneirismo em apu-
rar e compartilhar as informações ambientais 
pertinentes ao Estado de São Paulo, pesqui-

sas brasileiras como referência continental 
e, por conseguinte, passou a contribuir com 
inventários internacionais, o que justifica 
ampliar a capacidade de formação específi-
ca, como justifica Fátima Carrara, gerente da 
Divisão de Cooperação Internacional: “histo-
ricamente, a transferência de conhecimento 
faz parte da Cetesb, e a capacitação não só 
para o público interno, seja dentro no nosso 
universo de atuação, o Estado de São Pau-
lo, como para o país todo, ou como parceira 
das organizações na América Latina e Caribe, 
África de língua portuguesa e, recentemente, 
também de língua inglesa”. 

Carrara ressalta que e a escola vai mobilizar o 
intercâmbio de informações para além do que 
já tem feito, pela atuação tanto no âmbito 
dos organismos internos, com vários cursos, 
como em parcerias com instituições estran-
geiras. Segundo ela, a ESC será instrumento 
para que a Companhia cumpra as atribuições 
internacionais, como centro colaborador da 
OMS - Organização Mundial da Saúde, OPAS 

- Organização Pan-Americana de Saúde, no 
serviço de Atendimento de Emergências Quí-
micas, bem como aprimorar o trabalho como 
centro regional das convenções internacio-
nais de Estocolmo, Basileia e Roterdã.

As instalações estão preparadas com lousas 
digitais e outros recursos os tecnológicos 
para receber aulas de diversos conteúdos 
programáticos, cursos de curta duração até 
maior carga horária, dedicados a intensificar 
a formação dos especialistas da Cetesb e 
também de outros públicos.  

Escola Superior da Cetesb é inaugurada 
    como referência latinoamericana

Momento do descerramento da placa de inauguração 
da ESC, cujo objetivo é mobilizar o intercâmbio de 
informações e parcerias com instituições estrangeiras
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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 

D 
iariamente, o setor de Trei-
namento do SINTESP recebe 
ligações com interesse em 

diversos cursos, sendo que de cada 
10 contatos, cinco apresentaram in-
teresse na capacitação para Instrutor 
da NR 35, três no treinamento de 
Brigadas de Combate a Incêndio e 
dois em cursos diversos. Para atender 
a essa demanda por parte de empre-
sas, profissionais da área e, princi-
palmente, Técnicos de Segurança do 

Trabalho, realizamos duas edições do curso de 
Instrutor de Segurança de Trabalho em Altura – 
NR 35 e uma turma de Instrutor de Brigada de 
Incêndio, no mês de setembro. 

“Trabalho em consultoria e o tempo para 
buscar atualizações é escasso, mas procu-
ro, sempre que possível, me capacitar. É o 
diferencial do profissional e o mercado exi-
ge isso”, afirma Juliane Gimenes, Técnica 
de Segurança do Trabalho, que participou 
do curso de Instrutor da NR 35. Dois trei-
namentos de NR 35 foram realizados nas 
datas de 9 a 14 de setembro e a segunda 
turma ocorreu nos dias 16, 17 e 18 de se-
tembro, ambas com carga horária de 21 ho-
ras. Ao todo foram mais de 50 participantes 
nestas duas edições. 

O curso de Instrutor de Brigada de Incêndio 
- destinado a capacitar o Técnico de Segu-
rança do Trabalho a multiplicar o conheci-
mento no momento em que atuar como ins-
trutor na formação das brigadas de incêndio 
-, foi realizado de 16 a 21 de setembro, com 
carga horária total de 21 horas. 

As aulas teóricas dos três cursos foram mi-
nistradas pelo Instrutor Marcos Vinicius de 
Moraes, técnico em emergência, carreira di-
recionada na área de emergências médicas, 
trauma, sinistros, prevenção e combate a in-
cêndios e acidentes, especialização em aten-
dimento Pré-hospitalar (APh) e remoções 
Aéreo-Terrestre, instrutor de sistemas NCS, 
AAOS, AhA e ABPA.  “A proposta do curso é 
muito boa e gostei da forma didática com que 
o Prof. Moraes ministra as aulas. O sindicato 
está de parabéns”, afirmou Jamilson Coe-

lho de Oliveira, 
engenheiro de 
Segurança do 
Trabalho. 

As práticas das 
turmas foram 
aplicadas no 
campo de treinamento da Fire Work, em 
Itapevi, SP. O local dispõe de estrutura ne-
cessária para treinamentos em altura e de 
brigadas de combate a incêndio, onde os 
alunos puderam vivenciar o ensinado em 
sala. A atividade prática voltada para a NR 
35 foi orientada pelo Instrutor Moraes e o 
de brigada foi conduzido pela própria equi-
pe de instrutores da Fire Work. “O campo 
tem uma condição que oferece uma reali-
dade importante, para compreender e saber 
usar o que aprendemos como teoria”, ex-
plicou o técnico, Leandro de Oliveira Souza, 
que participou do curso de brigada. 

Ao fim dos treinamentos, os alunos rece-
beram o certificado do curso e CD com o 
conteúdo didático.

Mensalmente, o SINTESP abre inscrições para 
treinamentos que visam à atualização e qua-
lificação profissional do Técnico de Seguran-
ça do Trabalho. No site: www.sintesp.org.br/
cursos.php, consta a relação dos cursos que 
oferecemos com a grade curricular e valores. 
A divulgação também é feita por meio de 
informativos eletrônicos. Para receber os in-
formativos é só encaminhar um e-mail para 
treinamento@sintesp.org.br e solicitar o ca-
dastro, assim como sugerir cursos ou obter 
mais informações sobre o assunto.  

Treinamentos do SINTESP abordam a NR 35 
 e Brigada de Combate a Incêndios Com colaboração de 

Vanuza Amorim

Os treinamentos para trabalhos em altura e 
brigada de combate a incêndio visam atender 
uma demanda que o SINTESP tem junto aos 
profissionais da categoria 
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1.016 páginas

R$ 69,00

A íntegra das Normas Regulamentares (NRs) nos 1 a 36 e principais legis-
lações complementares em 1.016 páginas, organizadas e atualizadas por 
uma equipe especializada da Atlas.
Com as alterações nas NRs nos 18 e 30.

Compre na sede do SINTESP
na Rua 24 de Maio, 104 – 5º andar – República

*Preços sujeitos à alteração sem prévio aviso.

www.sintesp.org.br
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