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esde sua fundação, o SINTESP, 
através da participação voluntária 
de alguns de seus diretores toma 
assento em várias representações 
na capital, em algumas regionais 

no interior de São Paulo e, em nível nacional, 
em Brasília, DF, sejam em comissões tripartites, 
conselhos ou grupos de trabalho. Mesmos com 
as dissonâncias, entraves e desafi os que esses 
especialistas enfrentaram e ainda enfrentam 
em muitas das pautas que foram discutidas ...

Representações tripartites contam
com participação proativa do SINTESP
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Em te mpos de crise, SINTESP faz sua parte

D iante deste cenário político-econômico cheio de 
incertezas e o grande desemprego da massa tra-
balhadora, registrados também em nossa cate-

goria, o SINTESP está adotando algumas ações, tentando 
minimizar as consequências acarretadas contra o desem-
prego e a favor do emprego.

O SINTESP, como sindicato representante do trabalhador 
técnico de segurança, considera fundamental a adoção de 
métodos, contribuindo tanto no combate ao desemprego, 
como no empenho para a geração de novas vagas de em-
pregos aos TSTs. Sendo assim, descrevemos algumas ativi-
dades que embora não sejam alardeadas, fazem parte do 
nosso cotidiano de atuação e nessas décadas de existência 
da entidade benefi ciou centenas de companheiros.

Nas homologações, quando os TSTs comparecem junto 
com seu empregador, na sede ou regional do SINTESP, 
para formalizar sua demissão, verifi camos se a empresa 
manteve a necessidade de dimensionamento de SESMT e, 
após  alguns meses, entramos em contato para apurar se 
a empresa substituiu o TST, ou seja, se contratou outro no 
lugar do demitido.

A recém criada diretoria de Ética, Trabalho e Cidadania 
também está realizando levantamentos sobre possíveis 
duplicidades de vínculos empregatícios de TSTs nas empre-
sas, para que o profi ssional que esteja irregular, fi que em 
apenas uma empresa, abrindo, assim, vaga na(s) outra(s), 
onde, ilegalmente, também mantinha vínculo.

Também quando nos chegam denúncias sobre empresas 
que, tendo a necessidade de composição de SESMT e não 
contrata o profi ssional técnico como empregado, averigua-

mos a veracidade da denúncia e, posteriormente, entramos 
em contato com a empresa, sempre de forma diplomática, 
para que a mesma regularize sua situação, o que, não ocor-
rendo após todas as tentativas, encaminhamos ao MTPS, 
para fi scalização. 

Apesar de sermos um sindicato de trabalhadores, acontece 
frequentemente de empresas que são grandes contrata-
dores, ao necessitarem, nos procurar pedindo auxílio na 
indicação de profi ssionais técnicos, ocasião em que divul-
gamos as vagas e até cedemos espaço em nossa sede para 
que façam as entrevistas.

Através de nossa atuação política também estimulamos os órgão 
públicos, principalmente, prefeituras, a implantarem serviços de 
prevenção de acidentes junto aos seus trabalhadores, compondo 
o SESMT e, consequentemente, contratar um TST.

Temos, há muitos anos, no nosso portal na internet a Bolsa 
de Empregos, onde tanto o associado, quanto as empre-
sas, fazem um cadastro. Assim, as empresas tem acesso 
à todos os currículos cadastrados e podem anunciar suas 
vagas; como os associados divulgam seu currículo e tem 
acesso as vagas anunciadas. 

Um de nossos grandes desejos, como representantes do tra-
balhador TST, é nos tornarmos a principal e maior fonte de di-
vulgação de vagas para as empresas. Por isso, é fundamental 
que nossos representados ajudem a difundir junto ao Recru-
tamento e Seleção das empresas, nossa Bolsa de Empregos. 

Além disso, quando nos chegam divulgação de vagas, pos-
tamos em nossa página no Facebook, para que o maior 
número possível de TSTs tenham acesso.

Marcos Antonio de 
Almeida Ribeiro 
Presidente do SINTESP
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O SINTESP 
também está 

nas redes sociais.

Acompanhe nossas 
ações no Facebook:

www.facebook.com
/sintesp
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Regional SINTESP 
ABCDMRP realizou 
no período de 19 

a 21 de maio de 2016, mais um 
treinamento para segurança em 
Trabalhos em Altura, com a partici-
pação de 27 profi ssionais de diver-
sas regiões do país e do interior de 
São Paulo. O Treinamento prático 
foi realizado na ABPA - Associa-

çao Brasileira de Prevenção de Acidentes, na 
capital; e o treinamento teórico na sede da 
Regional ABCDMRP, em Santo André, SP.

Houve também a participação dos monito-
res no apoio ao treinamento prático, que 
auxiliaram o instrutor Jadson Martins. Ele 
é especialista em treinamentos deste por-
te no mercado de Segurança e Saúde do 
Trabalho, contemplando as áreas de altura, 
espaços confi nados e brigada de incêndio. 
Os monitores foram Poliel Alves, Jeferson 
Vaz,Thiago Brandão e Peterson.

Na coordenação fi cou Luiz Crispim, vi-
ce-presidente da Regional ABCDMRP, que 
considerou o treinamento e participação 
acima da expectativa. “Em termos de quan-
tidade de profi ssionais, considerando o 
atual momento econômico que atravessa o 
país, no qual muitas atividades estão trava-
das, estamos conseguindo um 
bom desempenho, pois estamos 
mostrando que em momentos de 
crise econômica e recessão, os 
profi ssionais devem utilizar ainda 
mais cursos como estes, por exem-
plo, para superar os limites da atual 
crise no Brasil com novas experiên-
cias e conhecimento atualizado”, 
salienta Crispim.

A Regional do ABCDMRP promoveu tam-
bém os seguintes treinamentos: dias 28 e 
29/05 - NR11-Treinamento com Segurança 
com Empilhadeiras; entre 9 e 11/06 o cur-
so NR35 - Segurança em Trabalhos em Al-
turas; dias 14, 15, 16, 17 e 18/06, o tema 
NR33 - Segurança em Espaços Confi nados; 
e de  23 a 25/06, os cursos NR 20 - Segu-
rança com Líquidos Infl amáveis e Combus-
tíveis, e  Sistema de avaliação de Seguran-
ça e Saúde, Meio Ambiente e Qualidade.

Crispim informa ainda que a Regional 
do ABCDMRP está também com proje-
tos em vias de mudança de endereço 
para novas instalações, mais amplas 
e com maior comodidade para aten-
der os profi ssionais da grande região 
do ABCDMRP, que vem crescendo de 
forma consistente nos últimos anos, 

tendo em vista o expressivo número de 
formandos neste segmento prevencionista. 
“Divulgaremos para todos em breve, assim 
que houver a concretização e assinatura do 
novo contrato de locação do imóvel, que 
será na cidade de São Bernardo do Cam-
po, em localização próxima a Via Anchieta 
e fácil acesso ao transporte público, o que 
viabilizaria que todos participem da nossa 
‘Futura Casa’”, enfatizou, de forma otimis-
ta, Luiz Crispim.  

Regional ABCDMRP realiza treinamentos, incluindo para 
profissionais de outros estados e interior de São Paulo

Os treinamentos superaram as expectativas, uma vez que, devido a atual crise do país, mostrou que os 
profi ssionais prevencionistas estão sempre em busca de novas experiências e conhecimento atualizado

Todos os participantes tiveram aulas teóricas e práticas e receberam os certifi cados dos cursos
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A 
cidade de São José dos Campos sediou, 
dia 18 de junho de 2016, no auditório 
do Senac, a primeira edição do Sábado 

de Capacitação da Regional Vale do Paraíba do 
SINTESP, com a participação de mais de 100 pro-
fissionais da região. 

Foram abordados os temas “Proficiência do Pro-
fissional de Segurança e Saúde do Trabalho em 
relação a NR 35 – Trabalho em Altura”; e a “NR 
20 - Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamá-
veis e Combustíveis”. Os palestrantes Luiz de Bri-
to Porfírio, diretor do SINTESP e responsável pela 
pasta de Desenvolvimento Profissional da entida-
de; e Carlos Alberto Franco, instrutor do SINTESP, 
respectivamente, explanaram sobre o cenário 
atual dessas NRs e a importância dos profissionais 
prevencionistas atuarem em consonância com as 
boas práticas de segurança e saúde do trabalho na 
implantação dessas normas nas empresas. 

“A carência das informações sobre as normas e 
de conhecimento técnico sobre o que está acon-
tecendo hoje em dia no mercado de SST como um 
todo foi um dos motivos para realizarmos esta pri-
meira edição do Sábado de Capacitação na Regio-
nal Vale do Paraíba”, informou Porfírio. Para ele, foi 
uma excelente oportunidade para concentrar um 
número expressivo de profissionais para discutir 
os temas propostos e interagir com seus pares em 
prol da troca de experiências. “Outro ponto impor-
tante é que existe a necessidade do SINTESP estar 
presente em outras regiões, com o foco principal 
de auxiliar na capacitação do TST em todo o Esta-
do”, destacou.

O diretor ressaltou como diferencial o fato de 
que essa primeira edição contou com a partici-
pação não só de técnicos, mas, também de pro-
fissionais da Engenharia, do RH, apontando que 
o tema abraça profissionais dos mais diversos 
setores. “Foi muito proveitoso e percebemos que 
a carência é muito grande quando se fala de al-
guns assuntos específicos em relação à SST. Por 
isso, é muito importante oferecer esses encontros 
para que consigamos multiplicar as informações 
e levar mais novidades para o técnico e demais 
profissionais que atuam na área”, observa.

Para Porfírio, o Sábado de Capacitação tem o viés 
de colaborar para que o TST tenha uma qualida-

de melhor de atuação e, a consequência disso, 
é a moralização e a valorização da profissão. 
“Precisamos atuar para a melhoria contínua de 
nossas ações e, através desses eventos, temos a 
chance de identificar onde existem as necessi-
dades e quais são para 
ajudarmos pontual-
mente. Por isso, nosso 
objetivo é de estar, cada 
vez mais, presentes 
nessas regiões fora da 
capital. Não é fácil para 
cumprir essa meta, mas 
vamos fazer um esforço 
para atingir um número 
maior de profissionais 
nas regionais”, afirmou. 

O vice-presidente da 
Regional Vale do Paraí-
ba, Jacy Pitta, declarou 
que o evento foi muito 
bem-sucedido e já es-
tão solicitando que seja 
realizada outra edição. 
Segundo ele, em breve 
as informações serão 
compartilhadas com 
toda a categoria. Pitta 
aproveitou para agra-
decer os palestrantes e 
todos os profissionais 
presentes, bem como os 

parceiros desta primeira edição: o Senac, que ce-
deu o auditório; as empresas Cofmax e HSE, que 
ofereceram o coffee-break; e o GESSTVAP – Grupo 
de Estudos de Segurança e Saúde no Trabalho do 
Vale do Paraíba.  

Regional Vale do Paraíba realizou  
    1º Sábado de Capacitação

Porfírio, Franco e Pitta (da esquerda para a direita), ficaram muito satisfeitos com esta 
primeira edição do evento no Vale do Paraíba; e destacaram a oportunidade de levar as 
novidades sobre as NRs 20 e 35 para mais de 100 profissionais da região
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esde sua fundação, o SINTESP, 
através da participação voluntária 
de alguns de seus diretores toma 
assento em várias representações 
na capital, em algumas regionais 

no interior de São Paulo e, em nível nacional, 
em Brasília, DF, sejam em comissões tripartites, 
conselhos ou grupos de trabalho. Mesmos com 
as dissonâncias, entraves e desafios que esses 
especialistas enfrentaram e ainda enfrentam 
em muitas das pautas que foram discutidas 
ao longo desses anos, prevalece o objetivo de 
contribuir para alavancar decisões que levem 
em consideração a importância da segurança 
e saúde dos trabalhadores em geral, além de 
fortalecer o papel do Técnico de Segurança do 
Trabalho nos ambientes de trabalho e consoli-
dar ações que visam, sobretudo, a qualidade de 
vida do trabalhador.

Sob este compromisso, as representações pelo 
SINTESP se encontram em temas que abraçam 
diversos setores. Para Marcos A. Ribeiro, o Mar-
quinhos, presidente do SINTESP, essas participa-
ções permitem que a Entidade ocupe os espaços 
que são imprescindíveis para delinear ações em 

prol do trabalhador nas empre-
sas, bem como servem para des-
tacar o papel e a importância do 
Técnico de Segurança do Traba-
lho no universo do trabalho. Ele, 
que representa a entidade no 
Comitê Permanente Nacional 
da Construção Civil - CPN NR-
18, conta que este comitê foi 
criado com o objetivo de fazer 
uma atualização da norma, que 
foi criada em 1978, e, portan-
to, apresentou necessidade de 
mudanças visando atender a 
evolução do setor, que, em face 
ao crescimento do país, também 
vem passando por várias modi-
ficações, inclusive em termos 
tecnológicos. Para isso foram montadas as co-
missões com representantes dos empregadores, 
trabalhadores e o governo. 

“Neste trabalho, foram definidos especialistas 
técnicos que se reuniam para discutir os itens 
da norma que precisavam de alterações. Demo-
ramos cerca de três anos discutindo essas mu-
danças e chegou-se a uma proposta de norma 
que nós, representantes dos trabalhadores, assim 

como o próprio governo, acha-
mos que ficou muito boa porque 
procuramos atender todos os la-
dos”, explicou Marcos. 

Porém, conforme ele, após esse 
processo, a bancada dos em-
presários informou que não iria 
assinar a nova proposta. “Eles 
não aceitaram a norma com as 
novas revisões porque, conforme 
a NR 12 – de Máquinas e Equi-
pamentos, que foi aprovada em 
consenso com as três bancadas, 
quando a mesma foi lançada, o 
empresário se rebelou argumen-
tando que não haveria condição 
de atendê-la porque ocasionaria 

muito gasto para atender as atualizações. Então, 
com o precedente aberto pela suspensão da NR 
12, eles pediram que a NR 18 também fosse sus-
pensa e assim está até o momento”, comentou. 

Voz dos TSTs
Marquinhos destaca que na CPN da NR 18 os 
trabalhadores são representados por TST e uma 
única Engenheira do Trabalho, que já foi técnica; 
mas do lado patronal, não tem um TST sequer, só 

Representações tripartites contam 
com participação proativa do SINTESP

As representações 
pelo SINTESP se 
encontram em 
temas que abraçam 
diversos setores da 
segurança e saúde 
do trabalho e fazem 
com que o papel do 
TST seja, cada vez 
mais, valorizado.

Marquinhos: “Ao fazer 
parte do CPN somos a 
voz do TST, e podemos 
discutir técnica e 
politicamente sobre as 
mudanças da NR 18”

Os grupos de trabalho tripartite são imprescindíveis para 
definir e disseminar as informações em prol da SST
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Engenheiros de Segurança, o que acaba gerando 
muitas dissonâncias de opiniões e experiências. A 
participação do TST é importante para não per-
der espaços dentro da norma, mas, sobretudo, 
porque ter a colaboração de TSTs nesta comissão 
mostrou que faz uma grande diferença em prol 
da segurança e saúde do trabalho, principalmen-
te porque eles têm conhecimento de campo e 
entendimento maior sobre as necessidades dos 
trabalhadores. “Nesta comissão tinham TSTs re-
presentando sindicatos de vários setores, o que 
facilitou o compartilhamento de conhecimentos 
voltados para certas áreas mais especificas da 
Construção Civil, como a construção pesada, o 
setor de máquinas e equipamentos. Esses profis-
sionais conhecem, com propriedade, a linguagem 
própria desses setores e se dedicaram para a me-
lhoria dessas áreas no âmbito da atualização da 
NR 18. Foi muito importante essa interação, pois 
são cenários diferentes que devem ser atendidos 
dentro de uma mesma norma”, salientou. 

Para Marcos, temos um ganho considerável 
nessas representações porque somos a catego-
ria mais interessada nas boas práticas de SST. 
“Para a nossa categoria, é muito relevante fazer 
parte desta comissão, que nada mais é do que 
a voz do TST falando na NR 18, principalmente 
em razão de discutirmos as mudanças técnica 
e politicamente. É importante frisar que uma 
norma não é só técnica, ela é política também, 
então, muitas vezes questionamos os itens até 
chegar num consenso que seja ideal para todos, 
sempre considerando o melhor para o trabalha-
dor. É a nossa vivência que nos respalda nos 
debates, nos rebatimentos com os outros repre-
sentantes e faz com que as mudanças levem em 
consideração, sobretudo, a qualidade de vida do 
trabalhador”, finaliza Marcos.

Voz e voto
Ao longo dos anos, o SINTESP tem contribuído 
fortemente para a evolução dos trabalhos dessas 
Comissões/Conselhos, uma vez que a indicação 
de representantes ecléticos do saber necessário, 
adquiridos pela experiência vivida de cada um 
dos diretores nas diversas situações, os tornou 
habilitados para serem voluntários nestes grupos 
pela característica de conhecimento apresentado 
em cada convivência social e política, favorecen-
do para que sejam capazes de ter voz e voto 
reconhecidos em meio às plenárias e discussões 
nas quais representam a categoria.

O diretor Élcio Pires, que representa o SINTESP na 
Comissão Nacional de Trabalho Tripartite - CNTT 

NR-13 – Vasos sobre Pressão, no Comusan-SP 
- Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional; e no CB-24 - Comitê Brasileiro de Se-
gurança contra Incêndio, da ABNT, como suplen-
te, enfatiza algumas iniciativas dessas Comis-
sões/Conselhos que já surtiram 
efeitos para os trabalhadores 
em geral. “Nas Comissões em 
que faço parte, todas têm como 
característica a de serem técni-
cas e com entendimento legal, 
portanto, grande parte delas visa 
estabelecer preceitos legais para 
que os empregadores as aten-
dam através de implementação, 
adequação, ajustes de procedi-
mentos envolvendo construção, 
manutenção e funcionamento 
de equipamento, acessórios e 
recursos que possibilitem con-
trole total da segurança dos 
trabalhadores envolvidos, sendo 
ainda referência para o desenvol-
vimento de gestão administrativa 
dos profissionais em Segurança 
do Trabalho, na qual à ele é dada 
condições de aplicação destas 
normas, fazendo com que o 
mesmo se prepare para o exer-
cício de sua função fundamen-
tadas em legislação discutida e 
aprovada com a finalidade de 
estabelecer critérios legais que 
favoreçam suas ações em meio 
as demandas de seu exercício 
profissional”, explica.

Com relação ao Comusan-SP, 
que abrange as questões rela-
cionadas a Política de Seguran-
ça Alimentar  da produção no campo, distribui-
ção e comercialização nas cidades, Élcio diz que 
este conselho, representado por várias entidades 
público e privadas, tem com objetivo criar Esta-
tutos, procedimentos e regimentos com a fina-
lidade de normatizar, acompanhar e fiscalizar a 
Administração Pública na aplicação de verbas 
para aquisição, doação e distribuição de produ-
tos comprados diretamente do produtores, prin-
cipalmente, da agricultura familiar para os Banco 
de Alimentos, merenda escolar , dando ênfase 
à produção de alimentos orgânicos e mais sau-
dáveis. O conselho também discute e avalia as 
questões da alimentação do povo de rua, bem 
como a comercialização de produtos vendidos 
na rua e dentro das escolas, tais como os for-

necidos por autônomos, feiras livres, mercados 
populares, entre outros.

Sindicato Cidadão
“Este Conselho participa ativamente de todos 

os eventos ou ações voltadas 
à segurança alimentar, água, 
meio ambiente e a Cidadania, 
devido a isso, por este caráter, 
vejo sua importância para a 
saúde das pessoas como um 
todo e, assim, considero impor-
tante que o SINTESP participe, 
como um Sindicato Cidadão”, 
destaca Élcio. Ele ressalta que 
no papel de Sindicato Cidadão, 
o SINTESP, que dentro das atri-
buições deste conselho, traz a 
oportunidade da entidade par-
ticipar ativamente das questões 
voltadas à Segurança do Tra-
balho para aqueles que muitas 
vezes excluídos de ter acesso ao 
conhecimento pleno dos riscos 
presentes na produção familiar 
dos alimentos, possam ter aces-
so as informações criadas e de-
senvolvidas por este conselho, 
a qual é o veiculo de acesso à 
diversas informações relevantes 
para o conhecimento e forma-
ção de uma cultura prevencio-
nista nestas atividades. “Temos 
uma importância muito signifi-
cativa neste processo, no qual 
a nossa iniciativa,  pelo conhe-
cimento prático, vem surtindo 
efeitos positivos”, informa.

Na Comissão Temática da CNTT – 
Comissão Nacional Temática Tripartite da NR – 13 
(Vasos sobre Pressão), Élcio informa que as reu-
niões são realizadas entre quatro e cinco vezes ao 
ano, em locais diferentes, com duração de dois e 
três dias, terminando em novembro, normalmente 
em Brasília, DF. “A sequência dos trabalhos seguem  
procedimentos definidos por esta Comissão que se 
inicia na avaliação da Norma em todo seu contexto 
e, em seguida, é colocado em pauta os textos que 
serão analisados para discussão e possíveis altera-
ções que são submetidas à aprovação de todas as 
bancadas e, após aprovação dos itens e textos, bem 
como outras questões, estes são enviados para au-
diência pública por prazo estimado e definido de 
acordo com a complexidade dos temas e, após ex-
tinto o prazo, as sugestões enviadas pelas audiên-

Élcio: “Como um 
Sindicato Cidadão é 
importante que o SINTESP 
participe e tenha voz e 
voto nesses conselhos”

De Paula: “Estamos 
no CB-24 porque 
organizar a brigada de 
incêndio é uma das 
atribuições do técnico”



Jornal do SINTESP - Ano 2016 - Nº 283

S I N T E S P8

cias públicas são avaliadas e incorporadas ou não 
ao texto e, em seguida, aprovado e definido o texto 
final, que é enviado para a análise e aprovação da 
GTPP (Comissão Tripartite Paritária Permanente), a 
qual, como comissão superior, aprova e envia para 
publicação no DOU (Diário Oficial da União) com 
prazos para entrar em vigor os textos aprovados. 
Porém, a Norma continua em processo de altera-
ções de outros itens, principalmente aqueles que 
envolvem impactos mais relevantes nas questões 
econômicas ou impactos sociais e seguem a mes-
ma sequência para aprovação”, detalha Élcio.

Como representante do SINTESP na Comissão 
Nacional Tripartite Temática - CNTT NR-06 (Equi-
pamento de Proteção Individual – EPI), o diretor 
Paulino Gama, conta que o estágio atual dos 
trabalhos da CNTT NR-06 está bem avançado. 
A pauta deste trabalho aborda a aprovação de 
novos EPIs e ou modificações de algo já referen-
dado. “Considerando o tempo que a comissão 
está em vigor, já conseguimos realizar diversos 
ajustes que deixaram a NR 06 mais funcional”, 
informa. Segundo ele, a Comissão Nacional Tri-
partite é fonte de consulta do DSST - Departa-
mento de Segurança e Saúde do Trabalho, para 
a elaboração de política e diretrizes da área. São 
atribuições da Comissão Nacional Tripartite:

Acompanhar o Programa de Avaliação 
da Conformidade dos Equipamentos 
de Proteção Individual no âmbito do 
SINMETRO; 

Apreciar e sugerir adequações, sobre a 
harmonização dos regulamentos técnicos 
com as normas aplicáveis; 

Avaliar as solicitações para que os 
produtos que não estejam relacionados no 
Anexo I da NR 6 sejam considerados EPI; 

Avaliar as propostas de 
reexame dos EPIs constantes 
no Anexo I da NR 6;

Elaborar propostas para o 
aperfeiçoamento e atualização 
da NR-6; 

E apreciar e emitir parecer 
sobre as dúvidas referentes à 
aplicação da NR 6.

Entre as iniciativas dessa Comissão 
que já surtiram algum efeito para 
os trabalhadores, Paulino destaca 
o incentivo à realização de estudos 
e debates, avaliação de distorções 
e ou efeitos não previstos ou não pretendidos 
da regulamentação, sugestões à CNTT NR-06, 
contribuição para a melhoria e aperfeiçoamento 
das práticas da regulamentação, elaboração e 
divulgação de instrumentos e materiais consul-
tivos que contribuam para a implementação do 
disposto na Norma Regulamentadora. “Há diver-
sos avanços alcançados pela CNTT NR-06 e tudo 
que está inserido na norma hoje é importante, 
mas desde que de fato seja implementado até 
que os problemas se resolvam na fonte”, observa 
Paulino.

Capacitação e habilidades
Para ele, é importante ter um TST participando 
dessa Comissão porque são profissionais capa-
citados e habilitados, que têm, dentre os profis-
sionais do SESMT, a maior carga horária diária 
de trabalho, vivem diretamente a relação com o 
trabalhador no processo produtivo, portanto, com 
isso, adquirem um olhar e um saber sobre a for-
ma de promoção e prevenção em segurança do 
trabalho que deve ser absorvida e socializada em 
espaços como o da Comissão. “Eu diria não só 
dessa comissão, bem como de outras e, também, 

de outros espaços onde são 
elaboradas portarias, normas 
e políticas públicas que este-
jam relacionadas ao universo 
da segurança e saúde no tra-
balho”, aponta.

Para Paulino, o SINTESP já 
contribui para evolução dos 
trabalhos desenvolvidos pe-
las comissões cedendo seus 
diretores – que são TSTs com 
muitos anos de experiências -  
a estarem participando na 

construção e/ou reformulação 
das NRs; e outra forma de con-
tribuição tem sido através das 
divulgações. No entanto, ele 
considera que outra importante 
colaboração seria realizar deba-
tes com a categoria para que 
possamos extrair de um coletivo 
mais opiniões, novos olhares e 
propostas sobre as NRs. “Nós 
temos uma cultura voltada para 
a prevenção, porém devemos 
valorizar essa conquista, pois a 
mesma serve de estímulo para 
a nossa categoria e reconhe-
cimento da sociedade para a 
importância da nossa profissão 

e da nossa representação profissional de que o 
nosso representado, o TST, 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 informações 
cheguem até essas pessoas”, diz. 

O Fórum Nacional das Centrais Sindicais em 
Saúde do Trabalhador é outra iniciativa que 
conta com a representação do SINTESP atra-
vés de seu diretor, Rogério de Jesus. Ele in-
forma que o Fórum é importante por ser um 
espaço que tem como objetivo realizar os 
debates entre as centrais sindicais sobre os 
diversos assuntos que envolvem a saúde do 
trabalhador, a fim de que mesmo que não seja 
obtido consenso entre as partes, o tema em 
questão passe pelo crivo de ser avaliado por 
todas as centrais, o que contribui para uma 
decisão coletiva e ou individual, desta forma, 
diversos temas de saúde do trabalhador estão 
ganhando maior visibilidade e o envolvimento 
do movimento sindical.

Via de mão dupla
Rogério considera importante ter um Técnico de 
Segurança do Trabalho participando deste Fórum 
porque os TSTs têm, como atividade fundamental 
a promoção da segurança e saúde do trabalha-
dor, e o espaço do Fórum é por onde transitam os 
mais diversos saberes dos trabalhadores com ob-
jetivo de que o ambiente e o processo produtivo 
de trabalho no Brasil sejam saudáveis. “Portanto, 
nossa participação é uma via de mão dupla: leva 
o saber técnico e colhe, para a categoria, o saber 
real do mundo do trabalho”, salienta.

Entre as iniciativas do Fórum que já surtiram al-
gum efeito para os trabalhadores, Rogério cita a 

Rogério: “Nossa 
participação é uma via 
de mão dupla: leva o 
saber técnico e colhe 
o que é real para a 
categoria”

Marquinhos, durante uma das reuniões do CPN-NR 18: 
fortalecendo o papel do TST nas discussões tripartites
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inclusão do rol de Procedimentos dos Planos de 
Saúde, para que as notificações e o atendimento 
de acidente de trabalho fossem realizados pe-
los planos. “Exemplo: antes dessa conquista os 
atendimentos médicos de convênio não registra-
vam as ocorrências como acidente de trabalho, 
isso ocasionava uma subnotificação, e também 
não realizavam tratamento médicos como sendo 
doenças do trabalho e ou acidente de trabalho. 
Essa mudança só aconteceu após intervenção do 
Fórum junto à ANS - Agencia Nacional de Saúde 
Suplementar”, esclarece. 

Além disso, Rogério ressalta que o Fórum teve um 
papel fundamental em debate direto com o Minis-
tro da Previdência apontando a ele todos os pre-
juízos aos trabalhadores, quando da publicação da 
MP 665, que alterava o tempo de 15, para 30 dias 
a ser considerado necessário para o afastamento 
por beneficio no INSS, o que levou a revisão da 
MP e a proposta de 30 dias foi retirada. “Entre 
outras diversas iniciativas, a mais recente e, tam-
bém, importante foi a participação do Fórum nas 
atividades do Dia 28 de abril, sobre o acidente da 
barragem no distrito de Bento Rodrigues, em Ma-
riana/MG, que contribuiu fundamentalmente para 
a visibilidade e fortalecimento para registro de que 
o ocorrido foi um acidente de trabalho ampliado, 
conforme convenção da OIT 174”, informa.

Outra representação que conta 
com a colaboração de Rogério 
é o Conselho Curador da Fun-
dacentro, considerado de suma 
importância para os trabalha-
dores, e, portanto, relevante 
que conte com o apoio de um 
Técnico de Segurança do Traba-
lho. “Nossa participação junto à 
bancada dos trabalhadores no 
Conselho é fundamental para 
que as questões aprovadas no 
Conselho tenham equilíbrio e 
atendam as necessidades de 
demandas do país e que cabem 
à Fundacentro em atender, pois 
o Conselho é tripartite, então, 
nosso conhecimento técnico, 
somado ao saber dos trabalhadores, ajuda no 
equilíbrio das decisões do Conselho”, afirma.

A contribuição do SINTESP neste conselho, se-
gundo Rogério, está no debate com a categoria 
sobre os diversos temas de SST. “Porém, sempre 
lembrando que um dos atores responsáveis em 
dar resposta a essas questões é a Fundacentro, 
e, que a partir do SINTESP, sejam propostas de-
mandas de pesquisa para a Fundacentro, con-
siderando o acúmulo e experiência em SST que 

o SINTESP representa e congre-
ga!”, declara.

Defender a bandeira da 
categoria
A CB- 24 também conta com re-
presentantes do SINTESP, sendo 
titular o diretor Wagner De Paula, 
e suplente, o diretor Élcio Pires. A 
representação desta comissão é 
composta pelas empresas de con-
sultoria, treinamento e prestação 
de serviços definidas como ‘Produ-
tor’; representantes de empresas 
diversas definidas como ‘Consu-
midor’; e demais representações 
como ‘Militar’; além de represen-
tantes sindicais e associações e 

outros definidas como ‘Neutros’.  Esta Comissão 
tem como objetivo ter a participação permanente 
dos profissionais ligados às questões de Seguran-
ça contra eventos relevantes na área de Incêndio,  
Emergências, formação de Bombeiros Civis, entre 
outros, e, para tanto, seu trabalho consiste na re-
visão das normas NBR 14608 – Bombeiro Civil 
– Requisitos; NBR 14276 – Brigada de Emergên-
cias – Requisitos e NBR 14277 – Campo de Trei-
namento de Combate; e dedicados para a revisão 
das normas NBR 15219 – Plano de Emergências 

Paulino:“Os TSTs são 
profissionais capacitados 
e habilitados para 
participar de espaços, 
como o da Comissão da 
NR-06, dos EPIs”
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– Requisitos; NBR 14023 – Registro de Ativida-
des de Bombeiros. Élcio conta que as reuniões são 
realizadas mensalmente, conforme calendário de 
reuniões ordinárias, na Sede do Corpo de Bombei-
ros, próximo a Praça da Sé, centro de São Paulo. 

O diretor De Paula, que participa especifi camente 
da I.T. que trata sobre “Brigada de Incêndio”, consi-
dera importante ter um especialista do SINTESP par-
ticipando, uma vez que gerir e organizar a brigada 
de incêndio é uma das atribuições do técnico, den-
tro da portaria 3275/89. “Outro ponto importante 
em estarmos representados é que nesta comissão 
se não tiver ninguém da segurança do trabalho os 
demais membros poderão colocar, nas atribuições, 
que a formação da brigada de incêndio não per-
tence mais ao técnico de segurança, começando a 
difi cultar a nossa categoria a estar desempenhando 
uma atribuição que lhe compete”, afi rma. 

Nessa comissão de estudo, De Paula conta que 
são estudadas três normas propriamente ditas, a 
de “Brigada de Incêndio”, a de “Bombeiro Civil” 
e a de “Plano de Abandono”, cujos trabalhos de 
revisão englobam verifi car tópico a tópico o que 
se adéqua com a realidade, por isso é importante 
que um representante do SINTESP acompanhe 
esses trabalhos porque sempre tem algumas 
questões que infl uenciam diretamente a ação 
do técnico de segurança. “Se não defendermos a 
nossa bandeira, podem vir profi ssionais de outras 
áreas, como a de Engenharia ou o próprio Corpo 
de Bombeiros querendo puxar o 
assunto para o lado deles, e, nes-
ses casos, temos que nos posicio-
nar como TST, apontando o que 
nos compete e reforçando que 
temos competência para tal, bem 
como contribuindo com outras di-
versas discussões que acontecem 
no âmbito da comissão”, explica. 

Diversidade e inclusão
Na Câmara Paulista para Inclu-
são da Pessoa com Defi ciência 
no Mercado de Trabalho Formal 
está a diretora Mirdes de Oli-
veira, responsável pela Direto-
ria da Diversidade no SINTESP. 
Segundo ela, participar de uma 
iniciativa voltada à inclusão tem um valor espe-
cial para o SINTESP porque, infelizmente, que-
rendo ou não, temos técnicos de segurança com 
defi ciência que encontram difi culdades para se 
colocar no mercado de trabalho. “Por isso, entre 
as razões para participarmos dessas iniciativas 

e estarmos envolvidos nesse 
processo de inclusão é uma 
forma de verifi car de que 
maneira podemos auxiliar 
quando esse profi ssional 
com defi ciência vier até o 
sindicato procurar ajuda, ou, 
no caso de lançarmos uma 
vaga para que esse profi s-
sional vá atrás e seja bem-
sucedido”, esclarece.

É um desafi o, mas não deixa de ser importante 
para a área de SST a questão da inclusão do 
defi ciente. Com base nisso, Mirdes explica que 
a Diretoria da Diversidade tem dois olhares para 
essa questão. “O primeiro é a própria Lei de Co-
tas que as empresas têm que cumprir e, de acor-
do com o profi ssional que vai entrar no mercado 
de trabalho, tendo determinada defi ciência, de 
alguma forma o técnico de segurança terá que 
adaptar o ambiente à ele, de um modo que to-
das as pessoas saibam que existem as pessoas 
com defi ciência e que demandam uma tratati-
va diferente. É importante que o técnico saiba 
como trabalhar essas questões, como receber 
essa pessoa com defi ciência e adequar as pes-
soas em volta e o ambiente à ele”, ilustra.

Do outro lado, Mirdes conta que podemos ter um 
técnico com defi ciência tentando buscar uma co-
locação no mercado de trabalho e ele não sabe 

que por ter uma perda auditiva 
ou visual leve ele tem uma limi-
tação, mas terá uma vantagem 
no mercado de trabalho por 
atender a Lei de Cotas. “Por isso, 
têm os dois lados que o TST pre-
cisa trabalhar: ele recebe o defi -
ciente e ele é o defi ciente. Isto faz 
com que sempre estejamos bus-
cando informações, interagindo 
com outras entidades ligadas ao 
tema, ainda mais porque é um 
assunto bem novo para o nosso 
setor”, revela.

Mirdes afi rma que esta repre-
sentação também é uma ma-
neira de mostrar a importância 

da atividade de TST e ao mesmo tempo atuar no 
ponto da cidadania. “Eu, como TST, posso não 
precisar, mas posso ter alguém na família que 
precise da inclusão no mercado de trabalho e eu 
não sei como fazer, mas há maneiras de fazer e 
a categoria precisa saber”. Para isso, o SINTESP 

vem buscando atuar para a evolução desses 
trabalhos, suprindo as carências da categoria 
através dos eventos que são realizados na sede 
ou em parcerias com outras entidades, como o 
Espaço da Cidadania, criado e coordenado pelo 
dirigente sindical, Carlos Aparício Clemente; e 
apoiando iniciativas empreendidas por especia-
listas, como o auditor-fi scal e médico do trabalho, 
José Carlos do Carmo, o Kal, que também é coor-
denador do projeto de inclusão de pessoas com 
defi ciência da SRTE-SP – MTE; e Maria de Fátima 
e Silva, coordenadora do Programa Coexistir, do 
Sincovaga - Sindicato do Comércio Varejista de 
Gêneros Alimentícios de São Paulo.

“A ideia é fazer com que o técnico perceba 
que ele está incluído num grupo ao seu redor, 
e não deve se ater somente às normas, já que 
ele faz parte de um grupo dentro da empresa, 
tem o núcleo familiar dele e do bairro e cidade 
onde ele mora, quer dizer, que se ele começar 
pequenininho, no ambiente de trabalho dele, 
ele pode fazer com que isso crie uma dimensão 
muito maior. Eu acredito que a importância do 
sindicato é justamente essa de passar informa-
ções de uma forma que as pessoas percebam 
não só a importância do profi ssional técnico 
de segurança, mas mostrar que além dele ser 
importante ele está incluído num contexto que 
ele pode mudar o panorama do grupo que o 
cerca”, salienta. 

Os profi ssionais da categoria que queiram saber 
e participar mais desse universo podem entrar 
em contato com a diretora Mirdes, através do 
e-mail: diretoria.diversidade@sintesp.org.br.

Nós, do Primeiro Passo, vamos continuar infor-
mando as ações dos nossos diretores em outras 
diversas representações aqui em São Paulo e 
nas Regionais, informando pra você, leitor, as 
novidades e conquistas que contaram com as 
participações dos TSTs e contribuem para um 
melhor ambiente de trabalho para todos. 

Mirdes: “Mostramos 
a importância da 
atividade do TST e, 
ao mesmo tempo, 
atuamos no ponto da 
cidadania”

Para suprir as carências da categoria nas questões da 
inclusão e diversidade, o SINTESP promove encontros na 
sede ou em parcerias com outras entidades



S I N T E S P 11

Jornal do Sintesp - Ano 2016 - Nº 283

Té
cn

ic
a/

 
In

fo
rm

at
iv

o

N 
esta terceira parte do 
artigo que está sendo 
publicado desde o PP 

281, vamos abordar as bombas 
de amostragem. Elas são equi-

pamentos que irão sugar o ar ambiente. 

Esta sucção não é aleatória, irá depender da 
metodologia utilizada de acordo com o agente 
químico a ser analisado. 

Lógico que esta vazão precisa ser constante e 
atualmente os equipamentos possuem sistema 
de compensação do fl uxo de ar que mantém o 
fl uxo pré-estabelecido. 

No entanto, de acordo com o tipo de amostra-
gem pode ser necessária uma maior ou menor 
vazão e, para isso, temos bombas que trabalham 
apenas em baixa vazão e outras apenas para 
alta vazão. Há também aquelas que trabalham 
em alta e baixa e consequentemente são de 
maior custo.

No entanto, as bombas sozinhas não fazem 
nada, pois apenas sugam o ar. Para conseguir 
avaliar a concentração do contaminante no ar 
do ambiente laboral é preciso que sejam utiliza-
dos amostradores para a captação. 

Estes amostradores podem utilizar soluções 
absorventes, membranas porosas e sólidos ad-
sorventes. Lógico que de acordo com o produto 
químico a ser analisado teremos um amostrador 
adequado. 

Ou seja, a bomba suga o ar fazendo com que 
passe por estes amostradores que irão reter o 
contaminante para que seja possível posterior 
análise em laboratório.

Estamos no período das avaliações ambientais 
para o PPRA e já fi zemos as dosimetrias e ava-
liações de calor, mas agora temos que fazer as 
avaliações químicas. 

Muitos alunos vão dizer: “Sem problemas, pro-
fessor. Já contratei uma empresa terceirizada e 
eles vão fazer tudo”! 

É bom você tomar cuidado, pois é aí que pode 

estar o problema. Em geral os instrumentos de 
medição que os profi ssionais de Segurança do 
trabalho têm menor domínio são os de coleta de 
amostras de produtos químicos. Isto ocorre em 
função destes equipamentos de medição não 
serem adquiridos pela empresa e ser frequente 
a terceirização do serviço. 

No entanto, deixar toda a responsabilidade nas 
mãos dos terceirizados talvez não seja uma ideia 
tão saudável. 

“Mas, professor, o que eu preciso avaliar em re-
lação a este tipo de coleta”? 

Vamos por partes. Primeiro é importante saber-
mos que existem diversos instrumentos e meto-
dologias para realizar uma análise e lógico que 
um equipamento correto com a metodologia 
errada será pura perda de tempo. 

“Mas, professor, e se eu não entendo nada sobre 
o assunto”? 

Já pensou em estudar?

“Pô, professor! Assim o senhor magoa”. 

Vamos lá, vou tentar dar uma ajuda. Primei-
ro solicite do fornecedor, além do certifi cado 
de calibração, a metodologia a ser utilizada 
nas avaliações, a planilha de campo, qual a 
vazão estabelecida na metodologia, a ne-
cessidade de todo o processo de montagem 
e verifi cação de vazão ser realizado na sua 
empresa (irei detalhar este tópico no texto 
a seguir). 

Mesmo que você não saiba o que está pedindo 
o fornecedor passará a ter um pouco mais de 
cuidado, pois ele estará lhe fornecendo dados 
que poderão ser utilizados contra ele no caso de 
um erro, mas aproveite para estudar o assunto.

Não basta a calibração
Como é um assunto muito específi co há diversos 
tópicos que devem ser considerados, mas vou 
destacar pelo menos um. 

Quando vai se realizar a coleta com uma bomba 
de amostragem, você está careca de saber que 

é preciso que o equipa-
mento esteja calibrado 
e com certeza isto será 
cobrado e fornecido 
pelo terceirizado. 

O problema é que a 
calibração do equipa-
mento não é garantia 
de que análise será 
adequada. 

“Como assim, profes-
sor”? 

A bomba estar calibrada signifi ca que ela garan-
te uma determinada vazão de sucção de acordo 
com a metodologia a ser utilizada, porém quan-
do formos trabalhar em campo iremos inserir 
acessórios para fazer a coleta do ar contamina-
do, neste processo podemos ter uma variação no 
valor da vazão, seja por montagem inadequada, 
obstrução por óleos no amostrador, dentre ou-
tros fatores. 

Para garantir que durante a coleta não houve 
perda de carga elevada não atendendo a me-
todologia indicada é preciso que seja realizada 
uma avaliação da vazão de sucção antes do 
início da atividade e refeita ao fi nal. De acordo 
com a NHO 07 esta variação não pode ser su-
perior a 5%, esta informação deve fazer parte 
das planilhas de campo do terceiro. 

E este resultado não depende exclusivamente da 
calibração da bomba, mas do processo durante a 
coleta, e se houver uma diferença entre a pré e a 
pós calibração superior a 5%, este erro irá depen-
der apenas da atividade de quem fez a coleta. 

O que precisamos entender é que neste caso o 
problema não é calibração da bomba, mas sim 
do sistema de linha. Pois cada amostrador tem 
uma resistência um pouco diferente. Por isso é 
preciso fazer a verifi cação para toda nova coleta. 

Além disso, esta avaliação (calibração) deve ser 
feita in loco para evitar variações como umidade, 
contaminações, variação de pressão atmosférica 
(no caso de deslocamento entre município) entre 
outros.  

Gerenciando os Equipamentos de Medição – Parte III

Mário Sobral Júnior 
Engenheiro de

Segurança do Trabalho
Artigo publicado no 

Jornal Segurito, 
edição Março 2016
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Diretoria de Diversidade, 
Inclusão e Mulher, coorde-
nada pela diretora Mirdes 

de Oliveira, promoveu a palestra do 
programa “Diálogos sobre a Empre-
gabilidade da Pessoa com Defi ciên-
cia e a Segurança do Trabalho”, no 
dia 16 de junho de 2016, na sede do 
SINTESP. O conteúdo foi transmitido 
pelos palestrantes Carlos Aparício 

Clemente, coordenador do Espaço da Cidadania 
do CISSOR (Conselho Intersindical Saúde e Segu-
ridade Social), de Osasco - SP, e Maria de Fátima 
e Silva, coordenadora do programa Coexistir, do 
SINCOVAGA – Sindicato do Comércio Varejista 
de Gêneros Alimentícios do Estado de São Paulo. 
O encontro gratuito teve participações de Técni-
cos de Segurança do Trabalho, em busca de in-
crementar a formação profi ssional, bem como de 
representantes de outras entidades, interessados 
em conhecer as questões da acessibilidade pelo 
ponto de vista dos profi ssionais da segurança 
ocupacional. 

Durante toda a manhã foram discutidos os di-
versos aspectos e os desafi os diante das difi -
culdades impostas ao 
profi ssional defi ciente 
físico e à recolocação 
do trabalhador aciden-
tado. “O SINTESP está 
atento para promover 
a atualização constan-
te do TST e a proposta 
é oferecer conteúdos 
que enriqueçam os 
conhecimentos, pre-
parando melhor esse 
profi ssional para o 
mercado. Entendemos 
que instruções desse 
tipo fazem toda dife-
rença para os técnicos que buscam se destacar 
diante das oportunidades”, comentou Mirdes. 

A palestra de Clemente chamou a atenção para 
a necessidade do envolvimento dos dirigentes 
sindicais no esforço para combater a invisibili-
dade do tema. “É preciso que a questão da in-
clusão e da acessibilidade seja uma tarefa social 
e, cada vez mais ampliar a discussão. O objetivo 
é defender o aumento da oferta de posições 

no mercado de trabalho para 
pessoas defi cientes”, afi rmou o 
especialista.

À frente de várias ações de apoio 
aos defi cientes e dedicadas a de-
senvolver condições de trabalho 
nas empresas, Maria de Fátima 
destacou que é essencial eliminar 
a postura paternalista e avaliar 
sempre o potencial produtivo. Ela 
explicou que ainda falta muita 

informa-
ção para as equipes de 
contratação e treina-
mento para os colegas 
nos departamentos 
que recebem colabo-
radores defi cientes. A 
coordenadora esclare-
ce que, “mais do que 
entender as leis espe-
cífi cas e combater o 
preconceito, as empre-
sas precisam perceber, 
na prática, tudo o que 
é preciso ao contratar 
um defi ciente. As si-

tuações são muito diversas e tanto para o grupo 
que recebe, quanto para esse novo funcionário 
especial, toda a estrutura é desenvolvida para se 
adaptar, sem medir esforços”.

Maria de Fátima aplicou uma dinâmica que 
dividiu o público da palestra em grupos para 
criar, a partir de desafi os comuns ao ambiente 
de trabalho, soluções e propostas de inclusão, 
considerando ainda a legislação. Ao fi nal, as 

apresentações das alternativas sugeridas pelas 
experiências individuais ampliaram a visibilidade 
sobre os problemas cotidian os da inclusão. 

O TST na inclusão

O Primeiro Passo consultou os especialistas 
sobre a forma como os Técnicos de Segurança 
podem colaborar para melhorar os sistemas de 
inclusão e Clemente comentou que “o papel do 
TST é fundamental na medida em que auxilia a 
empresa ao acompanhar, desde a contratação, 
o processo que demonstra que qualquer pes-
soa pode ser reintegrada à vida profi ssional, em 
qualquer função, bastando a predisposição do 
empregador”.

Já Maria de Fátima explicou que o que vai tornar 
a inclusão uma realidade natural é o empresá-
rio dedicado a mudar a cultura da empresa e ir 
além. “Com a ajuda dos TSTs como elementos 
indispensáveis, a partir do momento em que a 
inclusão deixar de ser tratada como obrigação 
legal, mas como questão comum nos quadros 
da empresa e por entender esse cidadão, a mu-
dança de paradigma será feita, benefi ciando a 
todos”, concluiu a especialista.  

Inclusão e acessibilidade em debate no SINTESP

A Diretoria da Diversidade 
promoveu mais um 

encontro interativo para 
mostrar a importância dos 
TSTs estarem sintonizados 

com as questões que 
envolvem a inclusão 

e a acessibilidade nos 
ambientes de trabalho
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E 
m comunicado, a Di-
retoria de Ética, Ci-
dadania e Trabalho, 

informa que temos recebido, 
no SINTESP, muitas consultas 
sobre a emissão do Registro 
Profi ssional via internet. Para 
tentar dar uma resposta ade-
quada aos nossos associados 
e representados realizamos 

algumas ações cujos resultados apresentamos 
abaixo:

EMISSÃO DO REGISTRO DOS 
PROFISSIONAIS FORMADOS 
RECENTEMENTE

Basta que acessem www.sirpweb.mte.gov.br, 
Na aba da lateral à esquerda escolha a opção 
EMITIR CARTÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL, 
preencha os dados solicitados e imprima seu 
cartão.

Na mesma aba lateral, clique em VALIDAR CAR-
TÃO e preencha novamente com os seus dados, 
adicionando a HORA DE EMISSÃO DA CERTI-

DÃO e o CÓDIGO constantes no cartão que foi 
impresso. (esse procedimento valida a emissão e 
regulariza o exercício profi ssional)

EMISSÃO DO REGISTRO DOS 
PROFISSIONAIS FORMADOS HÁ 
MAIS TEMPO

Parte dos Técnicos de Segurança do Trabalho 
formados há mais tempo não conseguem 
realizar o procedimento descrito acima e isso 
ocorre porque não há a documentação neces-
sária no banco de dados. Caso seja esse seu 
caso e você tenha o interesse de obter o cartão 
(lembre-se que até então as orientações exis-
tentes e que os registros anteriores seguem 
válidos portanto não há necessidade de obter 
esse), é preciso que:

1 - Preencher requerimento (obter informa-
ções junto a Unidade do MTE local)

2 - Comparecer (fazendo agendamento pré-
vio) com o requerimento e original e copia 
(não precisa ser autenticada) dos seguintes 
documentos na SRT mais próxima:

     a) Diploma de Formação (frente e verso)

     b) Carteira de Identidade

     c) CPF

     d) Comprovante de endereço

3 - Os documentos serão inseridos no sistema 
e será possível obter o registro via internet

Caso ainda tenham difi culdades ou mais dúvi-
das, entrar em contato no SINTESP:

www.sintesp.org.br.  

Comunicado sobre o Cartão do Registro Profissional
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N 
os dias 14 e 15 de 
maio, o instrutor 
do Senac e Técnico 

de Segurança do Trabalho, 
Valter Caetano, realizou, 
na sede do SINTESP, o trei-
namento de segurança na 
utilização de empilhadeiras, 
repassando conhecimentos 

teóricos e práticos para uma operação segura 
e correta sob o ponto de vista preventivo, de 
acordo com a NR-11.

Segundo Caetano, a função de operador de em-
pilhadeira é uma profi ssão bem procurada no 
mercado, principalmente porque hoje, em quase 
todas as empresas se encontra, no mínimo, uma 
empilhadeira que é usada para fazer a movimen-
tação e o armazenamento dos materiais. “Por 
existir uma legislação que obriga que esse profi s-
sional seja capacitado para operar o equipamen-

to, há uma grande procura de trabalhadores 
querendo se qualifi car”, comenta. 

O instrutor informa que devido a ser um 
curso de curta duração, as pessoas também o 
fazem para tê-lo como um diferencial na busca 
de um primeiro emprego. “Isso aumenta as suas 
chances na disputa pela vaga de emprego ou até 
mesmo para pleitear uma promoção. As áreas 
que mais há demandas para este tipo de ativida-
de são os Centros de Distribuição e o segmento 
de Logística”, informa. 

O curso atende a dinâmica do trabalho de mui-
tos TSTs nas empresas, pois, apesar da empi-
lhadeira ser um equipamento de fácil operação, 
Caetano explica que exige muitos cuidados na 
sua movimentação e qualquer descuido pode 
provocar um acidente e o operador deve estar 
sempre alerta. “O Técnico de Segurança deve 
participar do curso para que possa obter mais 
conhecimento dessa atividade e, com isso, de-
senvolver treinamentos com qualidade, com 
oportunidades de maior interatividade e dando 
esclarecimentos aos envolvidos. Tanto é que as 
empresas tem a grande preocupação de cons-
tantemente promover a reciclagem dos seus 
operadores”, conta. 

Com estas especifi cações da atividade, a maio-
ria dos Instrutores de Operação de Máquinas 
e Equipamentos são profi ssionais da área de 
Segurança do Trabalho, e se o profi ssional tiver 

maior conhecimento da operação da máquina, 
com certeza poderá dar mais credibilidade. “E 
para que ele possa fazer essa atividade é neces-
sário que tenha essa qualifi cação que é exigida 
pela própria norma regulamentadora NR-11”, 
salienta Caetano.       

Para ele, o diferencial deste curso no SINTESP 
é que a cada dia o sindicato recebe novos 
profi ssionais procurando essa qualifi cação e 
muitos já adquiriram algum conhecimento so-
bre o equipamento, mesmo que seja teórico 
em razão de ter o equipamento na empresa 
que atuam. Caetano diz que essa situação 
colabora muito no desenvolvimento do trei-
namento em sala e na aula prática, por isso, 
conforme ele, tanto a aula prática como o trei-
namento atingiram os resultados esperados. 
“A aula prática acaba sendo o desfecho do 
treinamento, ela mostrará o resultado do que 
o seu aluno absorveu em sala e, além disso, 
ele acaba aprendendo muito com os demais 
participantes, e também a forma de condu-
zir as atividades práticas. Outro diferencial é 
que  aprenderá a controlar o medo e a an-
siedade, identifi cando reações que se ele não 
vivenciasse isso nesse momento voltaria para 
casa apenas com mais um certifi cado”, ilustra 
Caetano. 

N
de Seg
Valter 
na sed
namen

teóricos e p
e correta so
ac

o
m
d

gu
C

de 
namento
utiliza

prát
correta sob 

acordo com 

De
se

nv
ol

vi
m

en
to

 
Pr

of
is

si
on

al

Campanha
Associativa 2016
INDIQUE CINCO TÉCNICOS DE 

SEGURANÇA DO TRABALHO 
PARA ASSOCIADOS E GANHE 

UM CURSO NO SINTESP DE 15 
HORAS À SUA ESCOLHA!

Para que o profi ssional tenha direito 
ao curso, os cinco indicados, além 

de serem Técnicos de Segurança 
do Trabalho formados, deverão, em 
até três meses da indicação, ter sua 

condição de associados efetivada 
através de cadastro, envio de toda 

documentação solicitada e efetuar o 
pagamento da anuidade.

11 3362-1104
www.sintesp.org.br

sintesp@sintesp.org.br

Mais informações:

Participe!!!

SINTESP realizou curso “Instrutor de 
Segurança na Operação de Empilhadeira”

Tanto a aula prática como o treinamento 
atingiram os resultados esperados 
pelo SINTESP e pelos profi ssionais que 
participaram do curso sobre a NR-11
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Unicastelo

A 
ssociados em dia com a sua Contri-
buição Sindical, funcionários e depen-
dentes já podem obter descontos nas 

mensalidades dos cursos de graduação ofe-
recidos, exceto o Curso de Medicina Humana.

Concessão de desconto de 30%, que, somado 
ao desconto de 10% de pontualidade, compõe 
o desconto total de 37% sobre as mensalidades 
de qualquer um dos cursos oferecidos.

O convênio estende-se aos três campi (Itaquera, 
Descalvado-SP e Fernandópolis-SP).

Conheça um pouco mais a universidade aces-
sando o site www.unicastelo.br.

Anhanguera

C 
oncessão de desconto EM TODO O BRA-
SIL, nos cursos de graduação e pós-
graduação para associados, bem como 

aos seus dependentes legais (1º grau) e cônjuge.

Para os cursos de graduação, os descontos serão 
de, no mínimo, 10% (dez por cento). 

Consulte a tabela para saber qual percentual de 
desconto corresponde à sua Cidade 

Para os cursos de pós-graduação, os descontos 
serão de 10% sobre o valor das mensalidades 
escolares praticadas pela cidade escolhida. 

Os cursos de pós-graduação ministrados nas 
modalidades presencial e semipresencial nas 
Unidades da Anhanguera e na Uniderp, não fa-
zem parte deste convênio.

O benefício será aplicado apenas para alunos 
calouros e será válido para o mês subsequente 
em que o aluno solicitar o desconto. 

Não serão concedidos créditos retroativos refe-
rentes às mensalidades pagas anteriormente à 
solicitação dos Beneficiários.

Os alunos associados ou dependentes que, 
porventura, já se encontrarem matriculados em 
alguma das unidades de ensino não serão con-
templados com os descontos instituídos por este 
convênio.

Os alunos beneficiados pelo Convênio deverão se-
mestralmente apresentar documentação atualiza-
da que comprove seu vínculo e estar em dia com a 
sua Contribuição Associativa com o SINTESP.

Todos os contratos encontram-se no Departa-
mento Jurídico do SINTESP.

Conheça um pouco mais a universidade aces-
sando o site www.anhanguera.com.  

O SINTESP fecha convênio com mais duas faculdades
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O 
falecimento do engenheiro Armando 
Campos, professor e amigo do SIN-
TESP, ocorrido dia 16 de junho de 

2016, causou-nos muita tristeza. A diretoria e 
todos os colaboradores se solidarizam com a 
dor dos familiares e amigos que com ele con-
viveram nas esferas profissional e pessoal, ren-
dendo homenagens ao trabalho por ele reali-
zado em toda a sua carreira e, especialmente 
pela contribuição prestada a esse sindicato. 

O diretor do SINTESP e presidente da FENA-
TEST, Armando Henrique, lembra que o pro-
fessor Armando, por muito tempo, manteve 
uma boa relação de parceria com o SINTESP e 
como palestrante sempre construiu uma exce-
lente relação com a categoria dos Técnicos de 
Segurança do Trabalho.

Para o diretor Cosmo Palasio, 
que conviveu muito com ele, 
a perda deste amigo deixa 
uma grande lacuna. “O Ar-
mando é uma rara conjunção, 
um profissional que sabia 
muito de tudo e junto com 
esse profissional era um ser 
de uma capacidade incrível, 
com a impulsividade de de-
fender, de expor aquilo que ele 
acreditava. Já comentei com 
algumas pessoas que Deus é 
muito generoso quando cria 
pessoas como o Armando, não 
talvez do ponto de vista da religião, mas da 
capacidade de doação, de compartilhamento 
de conhecimento e experiências. Ele era uma 
pessoa para quem a prevenção de acidentes 

foi o grande amor da sua 
vida. Podemos ter pessoas 

que venham aqui fazer coisas 
diferentes a mais, mas nunca 
igual, então, no caso do Arman-
do, especialmente, ele é insubs-
tituível. Era alguém que olhava 
para frente o tempo todo, que 
incentivou todos os seus ami-
gos a estudarem cada vez mais, 
e estava sempre nos procuran-
do, incentivando, era um grande 
motivador. É uma perda imensa 
para nós”, declarou Cosmo.

Engenheiro mecânico, civil e de 
segurança do trabalho, mestre 
em sistemas de gestão, autor 
de diversos livros na área de 

prevenção de acidentes, professor Armando, 
como era carinhosamente chamado por seus 
alunos, deixa um importante legado aos pro-
fissionais de Saúde e Segurança do Trabalho. 

Neste último ano, Armando Campos 
dividia seu tempo entre suas ativida-
des de consultoria, como professor 
universitário e ainda como colunista da 
Revista Proteção e coordenador técni-
co do Centro de Capacitação Proteção 
SP, recentemente inaugurado. Também 
atuava como palestrante nas Carava-
nas Proteção, ExpoProteção, Prevensul e 
Prevenor e ainda como jurado do Prê-
mio Proteção Brasil, tarefa que cumpria 
com dedicação desde a primeira edição 
do prêmio em 2005.

Campos tinha 58 anos, estava internado 
desde o dia 13 de junho, à noite, no Hospital 
Santa Cruz, SP, e foi diagnosticado com um 
quadro grave de encefalopatia hepática, o 
que motivou seu falecimento. Ele era natu-
ral de Belém do Pará, PA, onde foi velado e 
sepultado.  

A 
Fundacentro está divulgando a 
edição 2016 do livro Programa de 
Proteção Respiratória, escrito pelos 

especialistas: Antonio Vladimir Vieira (autor 
- colaborador); Silvia Helena de Araujo Ni-
colai (autora -colaboradora); José Damásio 
de Aquino (autor - colaborador) ; Eduardo 
Algranti (autor - colaborador), e coordena-
do externamente por Maurício Torloni (au-
tor -coordenador). 

Com 209 páginas, esta publicação apresenta os 
requisitos de um Programa de Proteção Respi-
ratória com descrição do conteúdo mínimo, dos 
procedimentos operacionais, de como imple-
mentar e administrar o programa e das respon-
sabilidades do empregador e do empregado. 
Descreve as orientações sobre avaliação dos 
ambientes de trabalho, visando à seleção do 
equipamento de proteção respiratória adequa-
do ao usuário, à tarefa e ao ambiente; requisi-

tos para avaliação física de candidatos ao uso 
de respiradores; treinamento para profissionais 
envolvidos com o uso de respiradores; procedi-
mentos para realização de ensaio de vedação e 
orientações sobre higienização, limpeza, manu-
tenção, guarda e descarte de respiradores.

A versão 2016 está disponível para download 
na Biblioteca Digital da Fundacentro, no link: 
http://goo.gl/MHdrii  

G
er

al Falece o engenheiro e prevencionista Armando Campos

Obra aborda Programa de Proteção Respiratória 

Com sua morte, 
Armando deixa uma 
grande lacuna no setor 
de SST

O diretor Cosmo Palasio lembrou a importância dos  
ensinamentos de Armando Campos para os profissionais do setor. 
“A prevenção de acidentes foi o grande amor de sua vida”, disse
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M 
esmo se a conduta do trabalhador em 
suas atividades for perigosa, a negli-
gência do empregador ao permitir e 

incentivar a prática garante a responsabilidade 
solidária em caso de acidente. O entendimento é 
da 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, ao 
condenar uma rede de supermercados a indeni-
zar um cozinheiro que se queimou ao acender o 
forno com álcool líquido.

O incidente aconteceu em restaurante em São 
Paulo. Segundo o cozinheiro, apesar de saber do 
risco da explosão, ele não usou álcool em gel, 
considerado mais seguro que seu similar líqui-
do, por ordem de sua supervisora. O trabalha-
dor também destacou que a empregadora não 
cumpria normas de segurança do trabalho nem 
forneceu socorro imediato e tratamento das 
queimaduras, que ocorreram no rosto, no pesco-
ço, nos braços e nos antebraços.

A empregadora alegou que o trabalhador era 
o único culpado pelo acidente, pois, apesar 

de ter sido treinado, manuseou de forma ina-
dequada os instrumentos do forno, inclusive 
com substância inflamável indevida. O juízo 
da 73ª Vara do Trabalho de São Paulo julgou 
improcedente o pedido de indenização por 
entender que o cozinheiro não comprovou a 
ordem da supervisora para o uso do álcool lí-
quido nem seguiu procedimentos mínimos de 
segurança.

Como o trabalhador sabia que sua conduta era 
inadequada, a sentença atribuiu a ele culpa ex-
clusiva pelo acidente. A decisão foi mantida pelo 
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (SP), 
para quem não houve prova de ação, omissão ou 
negligência das empresas.

No TST, o relator do recurso, ministro José Ro-
berto Freire Pimenta, votou no sentido de não 
conhecer do recurso pelos mesmos motivos 
citados pelas cortes de primeiro e segundo 
graus. No entanto, prevaleceu o voto da mi-
nistra Maria Helena Mallmann para condenar 

a empregadora ao pagamento de R$ 5 mil a 
título de indenização por danos morais.

A ministra reafirmou a conduta inadequada 
do trabalhador, mas identificou negligência 
da companhia, que deixou o álcool líquido 
próximo ao forno, conforme constado pelo 
TRT-SP. “Portanto, existe a culpa concorrente 
e o dever de indenizar”, concluiu. A decisão 
foi por maioria. 

Para Rene Alves Cavalcanti, diretor de Comuni-
cação e Marketing do SINTESP, matérias como 
esta devem servir ao TST para alertar às empre-
sas, que não basta apenas culpar o trabalhador 
pelo acidente que foi vítima, pois o judiciário, 
ou o M.T.E/MPS, podem concluir que a em-
presa falhou no seu papel de prevenção. “Pior 
ainda e condenável é o Técnico de Segurança 
ter a mentalidade da culpabilização, que deve 
ser trabalho da polícia e da justiça. O papel do 
TST é prevenir e descobrir as causas para não 
ocorrer novamente”, orienta.  

Risco assumido pelo empregado não 
   exime empresa de responsabilidade

Jornalista lança podcast  
semanal sobre SST

O 
s interessados em temas sobre prevenção de acidentes e doenças 
ocupacionais contam agora com o PODPREVENIR, podcast sobre 
segurança e saúde no trabalho, com a proposta de abordar os mais 

diversos assuntos relacionados à área de SST, trazendo a opinião de autori-
dades e fontes especializadas no assunto.

Com duração entre 5 e 7 minutos, o PODPREVENIR tem periodicidade se-
manal, com atualização às terças-feiras. O site do podcast traz também notí-
cias, além de uma área exclusiva, Sessão Pipoca, que veiculará um vídeo ou 
documentário diferente todas as quintas-feiras sobre o mundo do trabalho. 
O projeto foi criado e desenvolvido pela jornalista Cynthia May Richard, dire-
tora da CMR Comunicação, com base na experiência adquirida na produção 
dos podcasts da Fundacentro.

Na edição de lançamento do PODPREVENIR, a médica psiquiatra, doutora 
Edith Seligmann, especialista em Saúde Pública e doutora em Medicina Pre-
ventiva, falou sobre os riscos da depressão em ambientes de trabalho cada 
vez mais exigentes e competitivos. Segundo a OIT, até 2020 a doença deverá 
ser a segunda maior causa de afastamento no planeta.    

Disponível também na versão mobile, o podcast pode ser acessado pelo 
endereço: www.podprevenir.com.br  

Clínica

Especializada em Medicina 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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E m 04 de abril de 2016, o Ministério 
Público do Trabalho (MPT) em Alagoas 
ajuizou ação civil pública contra a 

Verdi Sistemas Construtivos S/A – empresa do 
ramo de construção civil - por irregularidades 
encontradas em obras no Complexo Peniten-
ciário de Maceió, localizado no Tabuleiro do 
Martins.

 A empresa, que possui sede em Porto Alegre/
RS, foi denunciada em 2014 por exercer jor-
nada de trabalho em desacordo com a lei e 
por não fornecer Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI’s).  A fim de apurar a veracidade 
dos fatos, o MPT instaurou Inquérito Civil, so-
licitando, no decorrer, fiscalização das obras à 
Superintendência Regional do Trabalho e Em-
prego (SRTE/AL).

 Ao receber o relatório de fiscalização da Supe-
rintendência, restou a comprovação de diver-
sas irregularidades trabalhistas. A construtora 
não apresentava Análise Ergonômica dos pos-
tos de trabalho; não possuía Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes - CIPA; não ofere-
cia, em número suficiente aos trabalhadores, 
armários individuais nos vestiários. Além disso, 
o local para as refeições estava inadequado; os 
serviços de altura estavam sendo executados 
sem segurança; não existia Prontuário de Ins-
talações Elétricas; não possuía mictórios nas 

instalações sanitárias masculinas da área ad-
ministrativa; entre outras irregularidades.

 Em audiência realizada em março de 2015, o 
Ministério propôs à empresa a assinatura de 
Termo de Ajuste de Conduta. Sem resposta por 
parte da empresa, o procurador do Trabalho 
Rodrigo Alencar, responsável pelo inquérito, 
decidiu ajuizar a ação civil.

 O MPT pede à justiça, em caráter liminar, cons-
tituição de Prontuário de Instalações Elétricas 
nos estabelecimentos com carga instalada su-
perior a 75kW; realização de análise ergonô-
mica do trabalho para avaliar a adaptação das 
condições de trabalho às características psico-

fisiológicas dos trabalhadores;  implementa-
ção da CIPA;  fornecimento gratuito de Equi-
pamentos de Proteção Individual – EPIs – aos 
empregados, adequados ao risco e em perfeito 
estado de conservação e  funcionamento; e a 
exigência e fiscalização do uso dos EPI’s, subs-
tituindo-os quando danificados.

 Pede ainda a condenação da Verdi Sistemas 
Construtivos S/A no pagamento de indenização 
em valor não inferior a R$ 500 mil por danos 
morais coletivos. A multa requerida por descum-
primento de qualquer das obrigações é de R$ 
50 mil acrescida de R$ 10 mil por trabalhador 
prejudicado. Toda quantia arrecadada deverá 
favorecer instituições de utilidade pública sem 
finalidade lucrativa, ou, em caráter sucessivo, o 
FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador.

Rene Alves Cavalcanti, diretor de Comunica-
ção e Marketing do SINTESP, diz que são ca-
sos como este, que servem para mostrar aos 
empresários e gestores, que a impunidade não 
é 100% no país, que o Ministério Público tem 
cada vez mais, infelizmente, atuado para não 
deixar impunes os criminosos.

“Digo infelizmente, pois o MP deveria ter atua-
ção complementar e não substituta, pela falên-
cia dos órgãos fiscalizadores, como o Ministério 
do Trabalho, da Previdência, da Saúde, Vigilância 
Sanitária, CEREST, Corpo de Bombeiros, Prefei-
turas, Sindicatos, Conselhos de Classe”, afirma. 

“E, criminosos, porque se descumpre a lei, é 
um crime ou uma contravenção, pois um fe-
rimento no trabalhador, desde um arranhão 
até uma amputação, são lesões corporais, que 
estão tipificados no Código Penal, assim como 
a morte de trabalhador, que é um homicídio, 
pois se for devidamente investigado com me-
todologias de investigação (Árvore de Causas, 
Espinha de Peixe, etc.), apurar-se-á que al-
guém foi culpado, foi responsável por causar 
o acidente”, salienta. “E, como não canso de 
repetir, casos como este, servem para o TST 
exemplificar junto a empresa, que ela fica vul-
nerável de várias formas, quando não investe 
adequadamente na prevenção de acidentes”, 
conclui Rene.  

Fonte complementar: Tribuna Hoje

MPT processa empresa por infringir normas de SST
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