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Q 
uando se pensa em construção ci-
vil involuntariamente vem à mente 
um canteiro de obras e seus traba-
lhadores. Para os profi ssionais pre-
vencionistas, como os Técnicos de 

Segurança do Trabalho, um fator a mais é adicio-
nado neste cenário: a segurança e saúde desses 
trabalhadores. Conhecido como um dos setores 
que mais apresenta índices de acidentes e mortes 
no Brasil, a construção civil vem, ao longo do tem-
po, buscando minimizar essa realidade. Apesar das 
melhorias alcançadas em termos de segurança e 
saúde do trabalho, ...
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Ressaltamos que toda 
parceria e apoio do SINTESP 
a cursos, palestras e eventos 

pagos devem oferecer, aos 
associados SINTESP, um 

desconto mínimo de 20% 
(vinte por cento).

Em casos de dúvida, entre em 

treinamento@sintesp.org.br, 
com Celeste Santos

ou

porfírio@sintesp.org.br, 
com Luiz de Brito Porfírio

ATENÇÃO!!!
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Ressaltamos que toda 
parceria e apoio do SINTESP 
a cursos, palestras e eventos 

pagos devem oferecer, aos 
associados SINTESP, um 

desconto mínimo de 20% 
(vinte por cento).

Em casos de dúvida, entre em 
contato por meio dos e-mails:

treinamento@sintesp.org.br, 
com Celeste Santos

ou

porfírio@sintesp.org.br, 
com Luiz de Brito Porfírio

Terceirização X Precarização 
  das condições de trabalho

N 
ós, do SINTESP, representando mais de 
100.000 profi ssionais da categoria diferen-
ciada de Técnicos em Segurança no Traba-

lho, tendo como sacerdócio o exercício maior que é 
a prevenção dos acidentes e adoecimento dos tra-
balhadores e trabalhadoras nos ambientes laborais, 
não somos a favor da aprovação do Projeto de Lei 
4302/1998, que vem regulamentar a terceirização 
nas atividades meio e fi m, aprovada pela Câmara 
dos Deputados, sendo que a mesma vem na con-
tramão de todas as ações até hoje implementadas, 
atingindo diretamente àqueles que mais carecem  de 
atenção e cuidado,  que é justamente o trabalhador.

Não bastasse a realidade difícil pela qual passa o 
nosso país, tanto na política, na econômica, como 
no social e no moral, estamos agora sendo tragados 
por um tsunami de quebra de direitos e princípios le-
gais adquiridos depois de muita luta, que nos deixam 
sem horizonte e sem esperança.

Com o sucateamento do Ministério do Trabalho em 
curso há décadas, sem fi scalização nos ambientes 
de trabalho, leis foram revogadas desobrigando as 
empresas - que mutilam e causam adoecimento aos 
trabalhadores - de apresentarem a CAT-Comunicação 
dos Acidentes de Trabalho para eventos menores de 
15 dias, que considerando as estatísticas atuais, vão 
deixar de ser contabilizados mais de 300.000 aciden-
tes de trabalho/ano. Como serão esses números le-
vando em conta a precarização dos Serviços Especiali-
zados em Segurança e Medicina Do Trabalho – SESMT, 
que simplesmente desaparecerão das empresas?

Estamos caminhando para o caos social, onde na 
justifi cativa de ampliar a oportunidades de postos 
de trabalho, estaremos vivenciando a recriação  e 
reedição de uma escravatura ao trabalhador que vai 
continuar enriquecendo uma minoria em detrimen-
to da miséria de toda uma nação.

Sabedores que somos de que a terceirização da ma-
neira que estava, já podíamos contar com um contin-
gente de aproximadamente 12 milhões de trabalha-
dores exercendo suas atividades laborais em serviços 
precários, onde podemos contar que para cada 10 
acidentes de trabalho ocorridos no Brasil, 7 ocorrem 
com empresas terceirizadas. Agora temos a certeza 
de que se este malfadado Projeto que vai agora para 
sansão presidencial for aprovado, teremos mais de 
30 milhões de trabalhadores exposto aos mais de-
gradantes tipos de trabalho, com redução de salários, 
redução de direitos sociais, precariedade nas condi-
ções de segurança e saúde no trabalho, aumento dos 
números de acidentes e mortes nos locais de traba-
lho, trabalho escravo e muito mais. 

Com este cenário que aí esta, nós profi ssionais Téc-
nicos em Segurança no Trabalho e demais preven-
cionistas, precisamos mais do que nunca lutar de 
mãos dadas, e cada um de nós fazermos a nossa 
parte, mostrando indignação aos nossos políticos 
que votaram a favor deste projeto, e também ao 
nosso in digníssimo Presidente da República que em 
nome da dignidade humana, não sancione esta lei 
que vai contra as nossas convicções prevencionis-
tas, sociais e morais.

ATENÇÃO!!!
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E 
sse mês de março, a Regional Gua-
rulhos do SINTESP, através de sua 
vice-presidente, Selma Rossana, se 

fez presente em diversas atividades externas, 
com a fi nalidade de aproximar os técnicos e 
futuros técnicos de segurança do trabalho a 
conhecerem os benefícios de se manterem 
próximo ao nosso Sindicato. Selma destacou 
que em todos os encontros foram apresenta-
do às atuações do SINTESP e a realidade do 
momento para os profi ssionais da categoria. 
Entre os assuntos, Selma falou da situação de 
crise que vive o país, o comportamento e as 
difi culdades por ser mulher, além dos pontos 
positivos do perfi l feminino na segurança do 
trabalho e melhorias dos pontos negativos, 
como a importância de desenvolver a autoes-
tima profi ssional e se sentir segura em um 
mercado disputado pelos dois sexos.

No dia 8 de Março, Selma conta que a palestra 
foi sobre as “Atuações do SINTESP e o Mo-
mento atual da Segurança do Trabalho e a in-
clusão da Mulher TST no mercado profi ssional, 
suas difi culdades e suas vantagens”, realizada 
na Escola Cruz Azul da Polícia Militar. “Nessa 
escola contamos com cerca de 50 alunos, dos 
quais 28 são mulheres. Foi muito proveitoso, 
pois é um momento de aproximação com os 
alunos no qual conseguimos compartilhar di-
versas experiências sobre o dia a dia do TST”, 
explicou a vice-presidente. 

Na sequência, dia 9 de Março, Selma informou 
que com este mesmo tema, ela ministrou a pa-
lestra na ETEC Parque Belém, à alunos de três 
turmas de Técnicos de Segurança do Trabalho. 
“Cerca de 100 alunos assistiram à palestra e 
dos mesmos podemos contar que 50% eram 

mulheres”, observou ela. 

No Dia 14 de Março, a 
Regional SINTESP Guaru-
lhos fez uma visita ao Téc-
nico de Segurança Murilo 
da Empresa Mundial Lo-
gistics, a fi m de verifi car 
as condições de trabalho 
dos Técnicos dessa em-
presa. “Em todos esses 

encontros, percebemos que os participantes, 
organizadores e demais envolvidos sentem 
uma satisfação muito grande quando recebem 
os representantes do SINTESP e conhecem 
suas propostas de trabalho. Para nós também 
é muito positivo, pois atende nossa missão de 
auxiliar a categor ia e disseminar informações 
que somam para a melhoria da qualidade nos 
ambientes de trabalho”, declara Selma.  

Regional Guarulhos do SINTESP 
destaca importância da mulher TST    

A 
Sub Regional Pira-
cicaba do SINTESP 
promoveu mais uma 

edição do Sábado de Capacitação 
com a palestra técnica Comporta-
mento Alimentar, dia 4 de fevereiro 
passado, com apresentação da psi-
cóloga Danielle Pagotto Franco; e 
a nutricionista Cristiane Brito, que 
compartilharam seus conhecimen-

tos, dicas e conteúdos importantes para o de-
senvolvimento de uma vida saudável.

Marcelo Zambon, representante da Sub 
Regional Piracicaba, informa que a Sub 

Regional Piracicaba do SINTESP é fi lia-
da ao Conespi - Conselho de Entidades 
Sindicais de Piracicaba, o qual conta 
com 27 sindicatos fi liados na região. 
“Toda quarta-feira, a partir das 19H00, 
no Canal 21 da NET Piracicaba partici-
pamos ao vivo no Programa ‘Piracicaba 
Agora’, do apresentador Neto Barbosa, 
onde somos entrevistados e informamos 
a toda população de Piracicaba e Região 
sobre os direitos, lutas e conquistas de 
cada sindicato fi liado, e, no nosso caso, 
falamos em especial sobre as questões 
que envolvem a categoria dos TSTs e as 
ações do SINTESP”, destaca Marcelo.   

Comportamento Alimentar foi debatido 
  na Sub Regional Piracicaba do SINTESP    

Selma Rossana abordou o comportamento 
e as difi culdades por ser mulher nos 
ambientes de trabalho, destacando o perfi l 
feminino na segurança do trabalho

Selma junto aos organizadores e convidados, 
compartilhou experiências em prol da SST 

As palestrantes, Danielle e Cristiane, explicaram 
a importância do comportamento alimentar 
para o desenvolvimento de uma vida saudável 
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A 
contribuição sindical é disciplinada no art. 
578 e seguintes da CLT. Trata-se de parcela 
devida por todos que participarem de de-

terminada categoria profissional ou econômica, ou 
ainda de uma profissão liberal, em favor do sindi-
cato, ou, em caso de inexistência deste último, da 
federação representativa da categoria ou profissão. 
Ela tem por finalidade o custeio de atividades es-
senciais do sindicato e outras previstas em lei. De-
verá ser recolhido anualmente 1 (um) dia de traba-
lho relativo ao mês de março, em favor do sindicato. 
A empresa desconta do empregado e recolhe ao 
sindicato. O sindicato fica com 60%; 20% é para 
a “Conta Especial Emprego e Salário”; 15% para a 
federação; e 5% para a confederação.

A contribuição sindical é a mesma coisa que Im-
posto Sindical. A empresa cobra o recolhimento do 
trabalhador em março, para pagar ao sindicato em 
abril, então eles precisam ir até o RH da empresa e 
verificar se está certo o recolhimento. Se você é téc-
nico e exerce as atribuições constantes nas leis de 
regulamentação da nossa profissão, sua empresa 
tem o dever de efetuar o recolhimento para o sindi-
cato correto, independente do vínculo empregatício 
que você tenha dentro da empresa, pois o nome do 

seu cargo é resolvido de acordo com a estrutura 
das organizações, ou seja, se você exerce atribui-
ções da lei de regulamentação que é a Portaria 
3.214/1978, o recolhimento deve ser efetuado 
no sindicado dos Técnicos de Segurança do Traba-
lho.  Em sua CTPS – em local próprio – deve ser 
anotado o recolhimento da contribuição e o nome 
do sindicato para o qual a empresa recolheu este 
imposto. Caso o nome do sindicato dos Técnicos 
de Segurança do Trabalho não esteja anotado, é 
porque sua empresa não está cumprindo a legis-
lação, talvez até por desconhecimento. É dever do 
TST informar a área de Recursos Humanos de sua 
empresa o endereço e o telefone do seu sindicato.

Contribuição Associativa 

A contribuição associativa “é a prestação pecuniá-
ria, voluntária, paga pelo associado ao sindicato 
em virtude de sua filiação”.

Trata-se de contribuição prevista no art. 548, alínea 
b, da CLT, mas que se funda no estatuto ou ata de 
assembleia geral de cada entidade sindical, fontes 
formais de sua exigibilidade. É, ainda, voluntária, 
sendo, portanto, paga apenas pelos associados ao 
sindicato virtude de sua filiação.  

Contribuições sindicais Campanha 
Associativa 2017
INDIQUE CINCO TÉCNICOS DE 

SEGURANÇA DO TRABALHO 
PARA ASSOCIADOS E GANHE 

UM CURSO NO SINTESP DE 15 
HORAS À SUA ESCOLHA!

Para que o profissional 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!!!

Jurídico
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Q 
uando se pensa em construção ci-
vil involuntariamente vem à mente 
um canteiro de obras e seus tra-
balhadores. Para os profissionais 
prevencionistas, como os Técnicos 

de Segurança do Trabalho, um fator a mais é adi-
cionado neste cenário: a segurança e saúde desses 
trabalhadores. Conhecido como um dos setores 
que mais apresenta índices de acidentes e mortes 
no Brasil, a construção civil vem, ao longo do tem-
po, buscando minimizar essa realidade. Apesar das 
melhorias alcançadas em termos de segurança e 
saúde do trabalho, ainda há muito que se fazer. De 
acordo com a última atualização do Anuário Esta-
tístico da Previdência Social, entre 2007 e 2013 
foram registrados cinco milhões de acidentes de 
trabalho no Brasil. Os dados também mostraram 
que a construção civil é o quinto setor econômico 
com o maior número de acidentes e o segundo 
mais letal aos trabalhadores. Esses dados foram 
divulgados no site www.sienge.com.br/blog/
seguranca-do-trabalho-na-construcao-civil/, cujas 
estatísticas apontam também que a participação 
da construção no total de acidentes de trabalho 
fatais no país passou de 10% em 2007 para 16% 
em 2013, respondendo por uma média de 450 
mortes por ano – ou seja, mais de uma por dia. 

Atualmente, por conta do cenário de crise econô-
mica e redução de contratações no setor, esses 
dados podem apresentar algumas variações, mas 
uma coisa é certa: desenvolver ações de preven-
ção nos canteiros de obra deve ser um exercício 
constante. A legislação e as normas regulamenta-
doras auxiliam a garantir a segurança do trabalho 
na construção civil, pois determinam as regras de 
conduta, uso de equipamentos de proteção cole-
tiva e individual e outras medidas de prevenção 
para os ambientes de trabalho. Entre essas nor-
mas destaca-se a NR- 18 (Condições e Meio Am-
biente do Trabalho na Indústria da Construção), 
que estabelece diretrizes de ordem administrativa, 
de planejamento e de organização, as quais obje-
tivam a implementação de medidas de controle e 
sistemas preventivos de segurança nos processos, 
nas condições e no meio ambiente de trabalho 
na indústria da construção. Um dos destaques 
na NR-18 é o PCMAT- Programa de Condições 

e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria da Construção, obriga-
tório nos estabelecimentos com 
20 trabalhadores ou mais. O PC-
MAT também deve contemplar as 
exigências contidas na NR-9.

Comitês tripartites
Marcos Ribeiro, presidente do 
SINTESP, destaca os trabalhos do 
Comitê Permanente Nacional so-
bre Condições e Meio Ambiente 
do Trabalho na Indústria da Cons-
trução (CPN); e dos Comitês Per-
manentes Regionais (CPR), que 
contribuíram para que houvesse 
uma melhora nas questões que 
envolvem a SST na construção ci-
vil. O CPN tem como objetivo analisar as propos-
tas apresentadas pelos CPR´s e, quando aprova-
das, encaminhá-las para o Ministério do Trabalho 
para as providências cabíveis. “Com base nisso, 
a NR 18 continua vigente até que se aprovem as 
alterações que estão sendo estudadas”, informa 
Marcos, que integra o CPN como representante 
dos trabalhadores pela Força Sindical. 

No contexto de melhoria contí-
nua na construção civil, o Técnico 
de Segurança do Trabalho exerce 
um papel de suma importância. 
É o profissional que atua na prá-
tica para as ações de SST preva-
lecerem nas obras. “No caso da 
construção civil, o TST deveria es-
tar no dia a dia de todos os can-
teiros de obras, mas, na prática, 
sabemos que existem algumas 
obras em que ele passa uma vez 
ou outra, o que compromete a 
qualidade e eficácia das ações de 
prevenção”, conta. Marcos res-
salta que outra relevância do pa-
pel do TST é fazer a interligação 
da empresa com o trabalhador, 

bem como com o movimento sindical; além disso, 
é ele que faz todo o trabalho de conscientização, 
que conversa e que orienta o trabalhador sobre as 
boas práticas de SST. 

O TST Bruno O. Sandrini, consultor com experiên-
cia de longa data no setor da construção civil, 
lembra que a atividade do Técnico de Seguran-

A importância da Segurança e Saúde 
do Trabalho na Construção Civil

Marquinhos:  
“Já provamos 
que o TST tem 
competência para 
assinar o PCMAT”
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A importância da Segurança e Saúde 
do Trabalho na Construção Civil

ça está regulamentada pela Portaria 3.275, que 
apresenta, em 18 itens básicos, o que o Técnico 
terá que cumprir nos ambientes de trabalho. San-
drini confirma que na construção civil, por exem-
plo, o TST tem que ser uma ponte que interligue 
hierarquicamente do engenheiro residente ao tra-
balhador mais simples, como o ajudante, atuando 
com vistas à redução de acidentes e doenças ocu-
pacionais. “Na maioria das vezes o cronograma 
atrasa por uma série de fatores e, por conta de 
diversas situações aleatórias, o Técnico de Segu-
rança acaba ficando limitado em por em prática 
o seu planejamento. Ele não consegue interrom-
per uma atividade em andamento que já estava 
com o cronograma atrasado, com isso o TST terá 
que se entender com os trabalhadores, que ne-
cessitam de orientação, acompanhamento e dis-
ciplina, e, ao mesmo tempo, necessitará do apoio 
da administração da obra (encarregados, mestre, 
engenheiro, empreiteiros) que estarão muito mais 
preocupados com a recuperação do tempo per-
dido em função do cronograma de produção, e, 
também com a segurança”, salienta. 

Vivência e aprimoramento
Sandrini avalia que tivemos muitos avanços na 
construção civil, mas ainda não conseguimos re-
solver um assunto muito importante relacionado 
à presença do TST nos canteiros de obras. Pela 
legislação atual, a construção civil é caracterizada 
como grau de risco 3, então a presença do Técni-
co no canteiro de obra somente ocorre a partir de 
101 trabalhadores. “Se considerarmos o número 
elevado de obras de médio e pequeno porte que 
não ocupam mais de 100 trabalhadores, a proba-
bilidade da ocorrência de acidentes e de doenças 
ocupacionais permanecerá relevante”, alerta.

A qualificação profissional para um técnico atuar 
na construção civil é primordial. Marcos compa-
ra o TST que acabou de se formar com o clínico 
geral, que aprende de tudo um pouco no curso 
de formação, mas ainda não tem a experiência 
necessária sobre as questões que permeiam a 
construção civil, uma vez que o que ele aprende 
na grade curricular não favorece essa condição. 
“Na segurança do trabalho a oportunidade de 
aprimoramento também leva tempo porque os 
riscos estão ali a todo instante, sofrem variações 
e dependem de diversos fatores”, ressalta. Para 
Marcos, o importante seria termos profissionais 
formados já em algumas especialidades para 
que eles fossem para o campo de trabalho já sa-
bendo onde estão os riscos, sem ter que passar 
por experiências muitas vezes catastróficas. “Na 
segurança do trabalho muitas vezes aprendemos 

através do fato acontecido, vendo um trabalhador 
cair, se machucar, morrer, até pegar a `chamada´ 
experiência”, conta.

Treinamentos frequentes
Outro ponto importante é o treinamento. Sandri-
ni confirma que atualmente dispomos de normas 
de segurança eficientes, as quais 
exigem treinamento presente e 
frequente de SST. Segundo ele, 
o trabalhador indevidamente 
treinado pode custar caro para a 
obra, além de que os cursos de 
aprendizagem para a construção 
civil não atendem a demanda. “É 
uma prática comum à formação 
dos profissionais dentro do pró-
prio canteiro de obras, de forma 
empírica, meio que do tipo `de 
pai para filho´, e, via de regra, os 
agentes de mestria também são 
formados tradicionalmente den-
tro da obra de forma pouco con-
vencional. Estudos comprovam 
que é através de instrução eficaz 
que se pode obter um melhor 
resultado no trabalho. Portanto, o treinamento 
bem elaborado de SST no ambiente de trabalho 
é de fundamental importância”, garante.

O desenvolvimento da experiência é outra for-
te aliada para quem atua na construção civil. O 
presidente do SINTESP comenta que tem muitos 
profissionais com anos de vivência que hoje são 
suprassumo no setor, são detentores de conheci-
mentos extraordinários em construção civil, mas 
para atingir este estágio levou tempo. “A expe-
riência de um profissional de SST vale ouro e, além 
do mais, ele nunca para de aprender. Nem sempre 
ele tem condições de aplicar tudo o que conhece, 
pelos fatores financeiros ou humanos e até mes-
mo pela falta de conscientização do empregador 
que, às vezes, não tem essa visão prevencionista. 
Para o empresário, o lucro e o retorno devem ser 
imediatos, porém a segurança do trabalho não dá 
resultado em curto período de tempo, mas, sim, a 
longo prazo”, explica Marcos. 

Fica visível que na construção civil esse quadro 
só vai mudar com a conscientização de todos. 
“Precisa conscientizar o trabalhador, o empre-
gador, e todos aqueles que são os prepostos da 
empresa para que eles, trabalhando em conjunto, 
consigam consolidar ações em prol da redução de 
acidentes e mortes. No entanto, em muitos casos, 
é colocada até em segundo plano. Existem exce-

ções, conheço empresas, cujos donos apresentam 
mentalidades prevencionistas, até de primeiro 
mundo, que colocam o trabalhador como o ele-
mento principal do processo produtivo, mas, ao 
mesmo tempo, existem outros que sabem que se 
faltar uma mão de obra, eles conseguem repor 
rapidamente, por isso, não levam a SST com tanta 

consideração. Para esses, o traba-
lhador é descartável”, lamenta.

Programas 
prevencionistas
De acordo com Sandrini, em 
termos de aplicação da SST, os 
programas prevencionistas têm 
sido instrumentos de grande va-
lia dentro dos canteiros de obra. 
O PCMAT, por exemplo, abrange 
os métodos construtivos desde 
a demolição, fundação, estrutu-
ra, alvenaria, revestimentos, ins-
talações elétricas e hidráulicas, 
impermeabilização, elevadores 
e acabamentos. E o PPRA, por 
sua vez, detecta a presença do 
agente agressivo no canteiro de 

obras nas mais variadas operações de riscos. “É 
como se fosse o raio X do organismo da segu-
rança da obra. É um programa muito versátil na 
obra, que possibilita mapear, ilustrar e divulgar 
publicamente a presença dos riscos ambientais”, 
salienta. Sandrini diz que o PCMSO também tem 
um significado de SST muito elevado dentro da 
construção civil. Através do PCMSO, o Serviço 
Médico Ocupacional toma conhecimento dos 
agentes agressivos existentes no canteiro da obra 
e elabora um programa de controle e demais pro-
vidências cabíveis.   

Um dos grandes imbróglios da construção civil 
está ligado ao que é permitido ao TST elaborar 
e assinar em termos de documentos relativos à 
SST, como os programas PCMAT e PPRA. Sobre 
o PCMAT, Marcos diz que essa permissão é dis-
cutível porque muitos, inclusive, o próprio Mi-
nistério do Trabalho tem uma visão errônea do 
programa. Além disso, ele considera que existe 
muito corporativismo por parte da engenharia, 
de que somente eles conhecem o setor, tem 
o know how e a proficiência para desenvolver 
e assinar o programa. “Isso é uma inverdade 
porque o programa é um parecer técnico que 
passa por mudanças constantes, e a cons-
trução civil, por ser uma atividade dinâmica, 
também sofre alterações muito grandes. Por 
isso, o próprio PCMAT facilita o processo de 

Sandrini: “O 
treinamento bem 
elaborado de SST no 
ambiente de trabalho 
é fundamental“
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mudanças, tanto que a fiscalização recomenda 
que o programa seja aberto, flexível, para ser 
possível incorporar e fazer mudanças neces-
sárias ao longo do desenvolvimento da obra”, 
explica Marcos.

O conflito: quem elabora e assina os 
documentos?
Conforme Marcos, o inconveniente é que existem 
alguns profissionais da engenha-
ria que se acham exclusivos e 
capacitados para desenvolver e 
assinar o programa, mas, na sua 
opinião, não são. Ele destaca que 
enquanto este documento for 
tido como um programa e não 
um projeto e laudo, o profissional 
técnico de segurança é capacita-
do sim, pode e deve elaborar e 
assinar, desde que possua expe-
riência em trabalhos na constru-
ção civil. A discussão em torno de 
que somente o engenheiro de se-
gurança pode elaborar e assinar 
o programa é inconcebível para 
Marcos. Conforme ele, um dos 
argumentos usados é que o en-
genheiro de segurança do trabalho tem formação 
superior e possui conselho próprio, podendo emi-
tir uma Anotação de Responsabilidade Técnica. 

Segundo Marcos, somente o Ministério do Tra-
balho, através do setor de fiscalização e nor-
matização, poderá ajudar nesse tipo de entrave 
existente no setor, porém, auditores fiscais que 
entendam do assunto, com experiência no setor 
da construção civil para julgar caso a caso. “Con-
tudo, nós já provamos que o TST tem competên-
cia sim. Aliás, considero que temos que discutir o 
assunto de forma muito mais ampla do ponto de 
vista de prevenção, porque o PCMAT foi criado 
com objetivo prevencionista, de antecipacão dos 
riscos, mas, infelizmente, convivemos com o cor-
porativismo que é movido pelo fator econômico 
e todo mundo quer ter o seu quinhão do merca-
do, sobrepondo, muita das vezes, as questões de 
caráter prevencionistas”, aponta.

Ele comenta que infelizmente muitos destes 
programas são retirados de computadores 
através do tal copia e cola, não atendendo ao 
projeto original daquele empreendimento. “Po-
demos citar que em muitos casos constam no 
programa equipamentos de grande porte como 
(gruas) que sequer constam no projeto de cons-
trução daquele prédio”, exemplifica Marcos.

Diante das complexidades que compõem os am-
bientes de trabalho da construção civil, como pre-
sidente do sindicato dos TSTs, Marcos observa que 
a categoria tem que ser otimista para que venha 
a conseguir uma boa negociação dentro do pro-
cesso tripartite, para que ambas as partes, capital 
e trabalho, entendam que o elo mais importante 
dentro do processo produtivo é o trabalhador. Por 
isso as normas que estão passando por revisão 

têm um processo mais lento, e, 
nesse meio tempo, algumas vão 
sendo ajustadas para que preva-
leça a melhoria e qualidade de 
vida do trabalhador dentro do 
canteiro de obra”, afirma.

Sandrini, por sua vez, aponta os 
ganhos com a evolução tecnoló-
gica. Ele informa que atualmente 
as máquinas e equipamentos 
são construídos com tecnologia 
de ponta, menos ruidosas, com 
condições ergonômicas adequa-
das, evitando-se o desconforto 
aos seus operadores. Os métodos 
construtivos também evoluíram 
bastante com matérias-primas 

modernas. Outros exemplos positivos são as pro-
teções coletivas metálicas recicláveis, com facilida-
de de manejo e que reduzem consideravelmente 
o uso e o descarte incomodo da madeira. “Existe 
uma gama de EPIs e de EPCs à disposição do tra-
balhador nas situações limitadas. Considero que 
na última década tivemos melhorias representati-
vas em vários segmentos da construção civil e que 
preservam a integridade de seus colaboradores. 
Contudo, cabe a todos nós fazer com que essa 
evolução seja contínua”, determina. 

A voz do trabalhador
Fernando Vicente, TST e assessor da presidência 
do Sintracon-SP – Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias da Construção Civil de São Paulo, 
que conta com um Departamento de SST, expres-
sa que por mais lenta que seja, houve uma evolu-
ção em termos de conscientização tanto do em-
pregador quanto do trabalhador, mas ainda tem 
muita coisa para melhorar. “Uma das questões é 
que, hoje, o TST é contratado pela NR 4, só que 
é de extrema necessidade e urgência discutirmos 
modelos de SESMT para o canteiro de obra por 
conta da dinâmica e das peculiaridades do setor. 
O que está proposto em termos de contratação de 
TST´s não condiz com a realidade atual, uma vez 
que convivemos com metodologias e dinâmicas 
muito avançadas no setor. Os técnicos contrata-

dos nas construtoras, na maioria dos casos, se 
sentem impotentes porque eles têm que se res-
ponsabilizar por várias obras e conviver com um 
dinamismo e rotatividade de mão de obra muito 
grande. Devido a isso, temos que ter um SESMT 
considerando o efetivo da obra independente da 
NR 4”, considera Fernando.

Segundo ele, esse modelo não existe ainda porque 
precisa ser aprova-
do através de um 
consenso tripartite 
das três bancadas 
(governo, trabalha-
dor e empregados). 
“Nós, do CPN e do 
CPR, temos que en-
carar e resgatar essa 
discussão porque 
precisamos deba-
ter um modelo de 
SESMT próprio para 
a construção civil. 
Certamente, com 
isso, vamos alcançar 
um grande avanço 
e melhoria signifi-
cativa na redução de acidentes e mortes”, aponta 
Fernando, que agora é coordenador do CPR.

Segundo ele, retomar essa discussão faz-se neces-
sário até pelo cenário que envolve a construção 
civil nos índices de acidentes. Hoje, com a conjun-
tura de crise econômica Fernando destaca que não 
dá para ter um parâmetro, um número exato sobre 
os acidentes e mortes do setor, mas a certeza é 
que ainda é alto. “Não temos um controle porque 
falta estrutura e recursos. A Fundacentro poderia 
fazer esse papel, mas o governo não destina re-
cursos e acaba não assumindo o compromisso de 
ter um trabalho voltado somente para isso. Porém, 
de alguma forma os envolvidos, patrão e empre-
gados, deveriam criar uma estrutura que pudesse 
ter o controle desses índices visando reforçar o tra-
balho da prevenção”, sugere Fernando.

Patronal em ação
Pelo lado patronal, o Sinduscon-SP - Sindicato da 
Indústria da Construção Civil do Estado de São 
Paulo, também conta com diversas ações para 
promover a segurança e saúde nos ambiente de 
trabalho. Segundo Haruo Ishikawa, vice-presidente 
de Relações Capital-Trabalho e Responsabilidade 
Social do sindicato, a entidade participa de todos 
os debates em níveis estadual e nacional sobre SST, 
como o CPR e o CPN, da NR 18, e, além disso, con-

Haruo, do Sinduscon-
SP: “Os empresários 
tem aumentado os 
investimentos em SST 
ao longo dos anos”

Fernando, do Sintracon-
SP: “Diante do cenário 
atual, precisamos 
discutir modelos de 
SESMT para o canteiro 
de obras”
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ta com 11 técnicos de segurança, distribuídos no 
Estado de São Paulo, que realizam fóruns e treina-
mentos em todos os canteiros de obras orientando 
as empresas a cumprirem as normas de segurança. 
Haruo confirma que o setor está sofrendo bastante 
com a crise econômica e isso reflete na questão de 
empregabilidade. “Em outubro de 2014, tínhamos 
no Brasil 3,6 milhões de trabalhadores com carteira 
assinada na construção civil, hoje, janeiro de 2017, 
estamos com 2,5 milhões de tra-
balhadores registrados.  E, diante 
da atual conjuntura do país, não 
temos uma previsão positiva de 
melhoria desse quadro”, diz.  

Apesar do cenário restritivo, Haruo 
concorda que houve uma evolução 
significativa e constante em relação 
à SST na construção civil. “A NR 18 
existe há 22 anos e é o principal in-
dicador de que temos avançado na 
aplicação das normas, além de que 
as próprias empresas têm investido 
muito no trabalhador, pois, hoje, 
considera que investir em seguran-
ça gera lucro para empresa, uma 
vez que qualquer tipo de acidente 
ou doença de trabalho representa um prejuízo mui-
to grande. O investimento em SST tem aumentado 
ao longo dos anos”, afirma. Ele observa que o se-
tor da construção tem muito trabalho informal e o 
Sinduscon-SP não tem como interferir nesses casos. 
“Isso é uma atribuição do governo, mas nós ficamos 
preocupados com essa situação. No setor formal, no 
entanto, confirmo que somos até muito eficientes e 
a melhoria tem sido contínua”, apregoa.

Para Haruo, a importância do TST para fazer pre-
venção e também orientar as questões de prote-
ção ao trabalhador é relevante. “Acho o TST fun-
damental para a segurança e saúde nos canteiros 
de obras porque hoje existe um link direto entre o 
TST e o trabalhador. A vantagem do TST é a fun-
cionabilidade dele, que está todo dia no canteiro 
de obra orientando os trabalhadores, por isso a 
função do TST é fundamental para redução dos 
acidentes do trabalho”, conclui.

Papel da fiscalização
O auditor fiscal da SRTE-SP (Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego – SRTE/MTE), 
Antonio Pereira do Nascimento, o Toninho, é 
responsável pela inspeção nos ambientes de tra-
balho, verificando as condições de saúde e segu-
rança do trabalhador, entre outras atribuições. Ele 
conta que atualmente a entidade conta com um 

efetivo no Estado de São Paulo de mais de 300 
auditores, entre pessoal administrativo, analistas, 
corregedoria, e os auditores de campo. “Uma 
parte desses auditores é ligado ao segmento da 
construção, mas também atuam em outras áreas. 
Os percalços para cumprirmos as inspeções são 
muitos grandes e entre os maiores desafios sen-
timos muito a falta de ter um concurso público 
para repor os nossos quadros e, assim, virmos a 

ampliar o trabalho dos auditores 
fiscais nos ambientes de traba-
lho”, comenta. 

Para ele, a evolução da SST na 
construção civil permeia por vá-
rios itens, que demonstram, con-
sequentemente, uma mudança 
atrelada ao comportamento do 
patronato. “Quando o empre-
gador deseja ter um ambiente 
saudável e seguro ele consegue 
independente de normas e fis-
calizações. Mas existem casos 
de empregadores que só fazem 
alguma coisa efetivamente pela 
SST quando são exigidos e co-
brados, quando tem um passivo, 

uma morte, um acidente grave, ou passam por 
uma fiscalização, tanto 
da nossa parte – os au-
ditores fiscais - quanto 
do próprio sindicato dos 
trabalhadores, então, 
um ambiente de traba-
lho saudável depende 
muito da consciência do 
empresário”, atesta.

 Toninho aponta que os 
avanços tecnológicos 
em torno das máquinas 
e equipamentos são 
importantes, bem como 
as iniciativas prevencio-
nistas, mas ainda está 
muito além do que o 
Ministério do Trabalho 
gostaria em termos de 
um ambiente saudável 
e seguro de forma geral. 
“Existe muita discrepân-
cia no próprio Estado de 
São Paulo, convivemos 
com posturas muito dife-
rentes na mesma obra e 
que também mudam de 

empresa para empresa. Encontramos culturas di-
ferentes dentro de uma mesma construtora, onde 
um canteiro de obra faz as ações necessárias e 
outro que não faz. Ressaltamos que a construção 
civil, como qualquer outra área, não se resume 
a EPI e treinamento, mas, sim, a planejamento, 
a procedimentos, além de projetos, isto é, ações 
mais amplas com projeção de resultados a longo 
prazo”, observa. 

Com vistas a alcançar resultados mais eficazes nos 
canteiros de obras, o auditor destaca que o papel 
do TST é fundamental. “Ele é o elo entre a infor-
mação de SST, a legislação e o meio ambiente do 
trabalho. Como engenheiro posso falar que o enge-
nheiro de segurança é fundamental por causa dos 
projetos, dos planejamentos, mas o técnico é funda-
mental, pois ele é a pessoa do diálogo, é o que faz o 
meio de campo entre empregadores, os prepostos e 
o trabalhador, é quem faz a inspeção da atividade 
laboral, que tenta fazer as correções muitas vezes 
com apoio do empregador, mas, também, muitas 
vezes sem apoio, mas é um ator social fundamental 
nas melhorias. Se hoje em dia temos uma redução 
razoável dos números de acidentes do trabalho, em 
muitas empresas se deve aos profissionais da SST 
e um deles, que é um dos mais importantes, sem 
dúvidas, é o TST”, conclui Toninho.  

Toninho, do SRTE-SP: 
“O TST é um ator 
social fundamental 
nas melhorias 
dos ambientes de 
trabalho”
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o Como são criadas e alteradas as NRs
    – Normas Regulamentadoras

A 
s Normas Regula-
mentadoras (NRs) 
foram criadas a 

partir da lei N° 6.514 de 
1977. A lei alterou o Capítulo V, do Título II, 
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
relativas à Segurança e Medicina do Traba-
lho. 

As NRs foram aprovadas pela Portaria N° 
3.214, em 08 de junho de 1978 e foram 
criadas para dar um formato fi nal nas leis 
de Segurança do Trabalho. Foram feitas em 
capítulos para facilitar, normatizar e unifi car 
as normas de seguranças brasileiras.

NR’s tem força de lei
As Normas Regulamentadoras tem força de 
lei, pois, como vimos, foram criadas pela lei 
N° 6.514 de 1977. 

Quem cria as NR’s? Parece ser uma pergun-
ta tão fácil de responder, mas na verdade já 
vi gente grande da nossa categoria derra-
pando na resposta.

A OIT interfere no processo de 
criação de normas do brasil
O modelo de criação de normas que o Brasil 
segue vem por indicação da OIT a Organiza-
ção Internacional do Trabalho 144 do qual 
o Brasil é um dos membros fundador. As 
Normas Regulamentadoras (NRs) são alte-
radas sempre que os formadores da Comis-

são Tripartite julgam necessário. 
Mesmo sendo alteradas por 

Portarias, elas continuam 
fazendo parte da mes-

ma Portaria que as 
deu origem, a Por-
taria 3.214/78. 

A OIT cita que as 
nossas normas se-

jam criadas em comis-
sões onde todos os lados 

possam participar. Nasceu 
assim o processo de regulamen-

tação das normas brasileiras que é 
fundamentada na comissão tripartite.

O processo de criação 
das NR’s pode surgir de 

vários itens

• Demandas da sociedade;

• Bancadas de empregadores e 
trabalhadores;

• Órgãos governamentais;

• Necessidades apontadas pela 
inspeção do trabalho;

• Compromissos internacionais;

• Estatísticas de acidentes e 
doenças. 

Abaixo falarei um pouco mais sobre isso.

Demandas da sociedade: Vamos tomar como 
exemplo a NR 35, antes da norma muitos traba-
lhadores morriam no trabalho em altura. Hoje 
ainda existe muita morte no setor, mas, acredite, 
antes a mortandade era maior. Já houve signifi -
cativa melhora no setor no que se refere à segu-
rança do trabalho, e vai continuar melhorando.

Existia uma demanda da sociedade antes da NR 
35 que era proporcionar segurança no trabalho 
em altura. Você pode estar pensando “mas antes 
da NR 35 tinha a 18 que já falava sobre a segu-
rança no trabalho em altura”. Fato! Porém a NR 
18 não aprofundava em tantos detalhes quanto 
a NR 35 se propôs a fazer, e também, a NR 18 
é só para etapas de construção civil e reforma.

No mercado de trabalho nós temos várias ativi-
dades em trabalho em altura que não remetem 
apenas a construção ou reforma. Por exemplo, 
o pessoal que faz limpeza do lado de fora dos 
prédios, não é construção, mas mesmo assim 
eles estão em risco. Mesmo havendo itens na 
NR 18 que falavam sobre o assunto, foi neces-
sário à criação da NR 35. Viu-se que muitos 
trabalhadores estavam morrendo e que preci-
sava de uma norma com novo foco específi co 
nas necessidades de segurança deles.

Bancadas de empregadores e tra-
balhadores: Com base nas entidades que 
representam trabalhadores e empregadores 
pode vir o pedido para criação de alguma 
NR específi ca, por exemplo, por certo o pe-
dido para a criação da NR 3 teve o dedo dos 
sindicatos, confederações e federações das 
entidades que representam os trabalhadores 
do setor. Como ocorreram com as convenções 
sobre Prensas e Similares, sobre Injetoras de 
Plástico, Cilindros de Massas, etc. que foram 
todos tornados anexos na nova NR-12.

Órgãos governamentais: A própria Pre-
vidência Social, por exemplo, poderia sugerir 
uma norma para determinado setor ou ativi-
dade assim que observasse altos índices de 
acidentes em dado setor.

Necessidades apontadas pela ins-
peção do trabalho: O Ministério do Tra-
balho através das SRTE (Superintendências 
Regionais do Trabalho e Emprego) assim que 
determinar a difi culdade em fi scalizar dado 
segmento por falta de normas específi cas, 
pode sugerir a criação de uma norma para o 
segmento ou atividade.

Compromissos internacionais: Não sei 
se você sabe, mas, a própria criação das NRs 
através da Portaria 3214/78 veio também por 
pressão internacional, COMO A OIT. Na época 
os índices de acidentes de trabalho eram bem 
piores do que hoje!

Só para ter uma ideia, em 1972 com uma 
massa de 8 milhões de trabalhadores ocor-
reram 1.504.723 acidentes de trabalho com 
2854 mortes. Em 2010 com 44 milhões de 
trabalhadores foram 701.00 acidentes, 2712 
mortes. Os números apontam para algo inte-
ressante. Mesmo que no Brasil ainda tenha-
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mos altas taxas de acidentes e mortes no tra-
balho, a situação já melhorou bastante.

Estatísticas de acidentes e doenças: 
Conforme determinado tipo de acidente ou 
doença específica, as estatísticas de acidentes 
e doenças do trabalho podem apontar para a 
necessidade da criação de determinada Nor-
ma Regulamentadora.

Texto base para criação das NR’s
Como vimos, a necessidade de criação ou al-
teração de NRs é algo que pode vir de vários 
lados. O primeiro passo na criação da NRs é 
determinar o objetivo da norma. Depois disso 
passamos para fase de criação do texto inicial 
da norma.

Consulta pública
Depois de criar o texto inicial, o mesmo é co-
locado em consulta pública normalmente no 
site do Ministério do Trabalho. Em minha opi-
nião essa é a parte mais mágica do processo. 
Na consulta pública todo mundo pode parti-
cipar, do Técnico de Segurança mais simples 
ou mais sábio, o cipeiro mais ingênuo, seja lá 
quem for. Todos podem contribuir mandando 
a sua sugestão sobre a norma para o Minis-
tério do Trabalho.

Sanção
Depois do período de consulta pública ela vol-
ta para a comissão tripartite, onde eles dão 
uma “aparada nas arestas” e a partir daí ela 
pode ser sancionada pelo Presidente da Re-
pública. E se for sancionada, deverá ser im-
plementada. Nesse ponto existe algo impor-
tante que é o prazo para entrada da norma no 
cotidiano das empresas. Normalmente alguns 
itens da norma entram de imediato, outros 
demoram um pouco mais. Depois do prazo de 
adequação a empresa poderá ser multada se 
não cumprir o que a norma determina.

De forma mais técnica, o passo a passo da 
criação das NR’s seria assim:

 
    Definição de prioridades: Co-
missão Tripartite Paritária Permanente 
(CTPP).

Formulação de texto técnico 
básico: Grupo de Trabalho (GT) ou 
Grupo de Estudos. Tripartite (GET).

Consulta pública: publicação no 
DOU pela Secretaria de Inspeção do 
Trabalho (SIT).

 
    Discussão tripartite: Grupo 
Tripartite de Trabalho (GTT).

Análise final: CTPP, seguida de 
revisão pela SIT.

Publicação: SIT.

Acompanhamento da im-
plementação: Comissão Nacional 
Temática Tripartite (CNTT). 

Não basta cumprir as NR’s
Vale lembrar que o cumprimento 
das NRs não desobriga as empre-
sas de cumprir outras normas.

NR 1.2 A observância das 
Normas Regulamentado-
ras – NR não desobriga 
as empresas do cumpri-
mento de outras disposições 
que, com relação à matéria, se-
jam incluídas em códigos de obras 
ou regulamentos sanitários dos Estados 
ou Municípios, e outras, oriundas de con-
venções e acordos coletivos de trabalho. 
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A importância do TST na inclusão da
  pessoa com deficiência foi tema de evento

P 
ara ampliar as discussões 
sobre o assunto, informar e 
estimular os TST’s de como 

contribuir e colaborar na inclusão 
social no mercado de trabalho, 
com dignidade e respeito, a Dire-

toria da Diversidade do SINTESP promoveu, dia 
15 de março de 2017, o evento “A importância 
do Técnico de Segurança do Trabalho na inclu-
são da pessoa com defi ciência”. As palestras 
foram proferidas por Carlos Aparício Clemente, 
diretor do Espaço da Cidadania; e José Carlos 
do Carmo, o Kal, auditor fi scal do Ministério do 
Trabalho, responsável pelo cumprimento da Lei 
das Cotas no estado de São Paulo.

Em sua abordagem Clemente demonstrou 
que há mitos que retardam a contratação de 
pessoas com defi ciência, mas não passam de 
crenças. Ele elencou alguns:

1. Há pessoas com defi ciências em quantidade 
muito superior ao previsto na lei de cotas, mas 
as empresas e seus prepostos insistem em ig-
norar esta realidade (a lei de cotas comporta 
cerca de 1 milhão de pessoas, e há pelo menos 
18,3 milhões de pessoas com defi ciência em 
idade de trabalhar, atuando na informalidade);

2. A escolaridade das pessoas com defi ciência 
é compatível com a exigida para os demais 
trabalhadores, mas continuam ignorados (no 
trabalho formal existem menos de 260 mil pes-
soas com defi ciência trabalhando com carteira 
registrada, mas há no Brasil 10,2 milhões de 
pessoas com defi ciência com ensino médio ou 
superior completo, sendo ensino médio 7,4 mi-
lhões e ensino superior 2,8 milhões);

3. Muitos prepostos de empresas afi rmam que 
o tipo de serviço é incompatível para as pes-
soas com defi ciência trabalharem por causa 
do risco da atividade. Este é outro argumento 
que não se sustenta porque nenhum ramo de 
atividade está isento de cumprir a lei de cotas 
em razão dos riscos e sua atividade: a pessoa 
deve ser contratada como qualquer outro tra-
balhador, desde que atendidos os preceitos de 
critérios preventivos para a Saúde Ocupacio-
nal, evitando piora do quadro da defi ciência 
do trabalhador. 

“Para ilustrar esta situa-
ção, apresentei resultado 
de pesquisas feitas pelo 
Sindicato dos Metalúrgicos 
de Osasco e Região junto 
com o Ministério do Traba-
lho indicando que 105,6% 
das vagas potenciais da lei 
de cotas estavam ocupadas 
entre as empresas metalúr-
gicas da região, que atuam 
com fundição, forjaria, usi-
nagem. Ou seja, conforme 
Clemente, nesta região há 
mais pessoas com defi ciên-
cia trabalhando do que o 
número de vagas pela lei de 
cotas, algo raro no Brasil. “E 
as que mais contratam são 
aquelas fornecedoras de 
autopeças para as montadoras de carros, mo-
tos, caminhões, etc do país”, contou Clemente. 

O especialista ressalta que é muito importante 
o SINTESP promover eventos como esse, pri-
meiro, para ajudar a desconstruir estes tipos 
de mitos, que fazem com que no Brasil apenas 
31% do cumprimento da lei de cotas seja efeti-
vado, o que representa pouco mais de 311 mil 
pessoas com defi ciência trabalhando com car-
teira registrada; e, em segundo lugar, o papel 
do TST na prevenção de acidentes de trabalho 
para evitar que as condições de trabalho ge-
rem defi ciência. “Os número nacionais indicam 
que as pessoas reabilitadas (normalmente em 
decorrência de acidentes de trabalho) são a 
terceira causa de ocupação das vagas da lei de 
cotas”, aponta. 

O auditor fi scal, Kal, do Ministério do Trabalho, 
por sua vez, parabenizou o SINTESP por pro-
mover esse encontro. A iniciativa da entidade 
em reunir seus representados e fi liados, para 
debater o papel do TST na inclusão da pessoa 
com defi ciência foi extremamente oportuna em 
sua opinião.  “A Lei de Cotas vem sendo fi sca-
lizada pelo Ministério do Trabalho e a preocu-
pação do órgão, em primeiro lugar, é garantir 
que as empresas cumpram com essa obrigação 
legal contratando aquilo que a lei determi-
na em termos de pessoas com defi ciência ou 

reabilitados. No entanto, mais do que a sim-
ples contratação é muito importante que nós 
todos, Ministério, por meio da sua fi scalização; 
a sociedade como um todo; as empresas e, em 
particular, os seus técnicos, estejamos todos 
preocupados com a qualidade desse processo 
de inclusão”, salienta. 

Segundo Kal, há inúmeros aspectos na área 
de SST que devem ser considerados para que 
esta inclusão da pessoa com defi ciência se dê 
de maneira tal que esse trabalhador possa 
contribuir para que a empresa alcance os seus 
objetivos e ele possa ser alguém produtivo ao 
mesmo tempo, em condições de trabalho se-
guras e saudáveis de forma que não venha a 
sofrer nenhum problema em decorrência de 
quaisquer riscos existentes no ambiente de 
trabalho. “Lembro que a exemplo do que deve 
ser feito com qualquer trabalhador há que se 
considerar as suas particularidades, as suas 
especifi cidades, considerar esse trabalhador 
na sua individualidade. E o papel do TST nesse 
processo, pela missão que ele desempenha 
dentro da empresa, é de fundamental impor-
tância. Portanto, é excelente essa iniciativa 
do SINTESP no sentido de chamar a atenção 
dos técnicos para o importante papel que eles 
podem e devem cumprir para garantir a boa 
inclusão das pessoas com defi ciência nos am-
biente de trabalho”, observa.

Desenvolvimento Profissional + Primeiros Socorros
+ Empregabilidade

  Diversidade  Pessoas com  
  Deficiência  
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A diretora Mirdes recebeu participantes de outras cidades 
(acima), o diretor Cosmo Palasio e os palestrantes Clemente e 
Kal (abaixo, da direita para esquerda)
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SINTESP e Proteção 
   consolidam mais uma parceria

  Diversidade  Pessoas com  
  Deficiência  

Mirdes de Oliveira, diretora da Diversidade, 
informa que o objetivo foi lembrar que o TST 
é de suma importância para auxiliar a empre-
sa no cumprimento da Lei de Cotas. “O TST é 
peça importante no auxilio a empresa para a 
Inclusão de Pessoas com Deficiência, por isso, o 
SINTESP, por meio da Diretoria da Diversidade 
em seus eventos, coloca a disposição desses 
profissionais informações sobre o tema, além  
de participar junto à outras instituições e em-
presas, bem como em cursos, palestras, dentre 
outras iniciativas”, enfatizou. 

 Mirdes destaca que o TST é um profissional dife-
renciado, que está em contato com todos os ní-
veis da organização, suas ações interagem com 
os empregados de todos os setores e, portanto, 
ele deve estar antenado ao que acontece no 
mundo e ao seu redor. “Hoje, no século 21, não 
existe mais o técnico puramente técnico que car-
rega as NRs embaixo do braço e se impõe como 
um fiscal, ditador de regras. Atualmente, ele tem 
que ser um profissional que visualize o amanhã, 
uma vez que as normas, legislações e programas 
relacionados a Segurança do Trabalho já estão 
sendo elaborados com o olhar para a inclusão e 
ele deve ter esse entendimento para mostrar um 
diferencial no mercado de trabalho”, salienta.

 Conforme Mirdes, o diferencial desse encon-
tro foi pautado em duas vertentes:  1ª: a qua-
lidade, importância dos palestrantes, pessoas 
que se dedicam ao tema, estão envolvidas 
com o assunto, gabaritadas, com profundo 
conhecimento no tema da inclusão e estão 
envolvidas também com a segurança e saúde 
do trabalho; e 2ª: o fato de uma grande par-
cela dos profissionais TST não darem impor-
tância ao tema acreditando que nunca terão 
que vivenciar essa situação. “Ele tem que per-
ceber que as normas, legislações, etc, estão 
começando a ter esse olhar, além de que não 
se pode esquecer os empregados reabilitados 
do INSS, os quais são frutos de acidentes e 
doenças do trabalho, que faz parte do texto 
na Lei de Cotas, e o TST também deve se in-
serir nessa inclusão. Como os representamos 
nada mais justo que fazer, cada vez mais, 
eventos para que todos tenham um melhor 
e maior entendimento/envolvimento sobre o 
assunto”, explica.

O evento atingiu as expectativas da Diretoria 
da Diversidade. Segundo Mirdes, houve muita 
interação com perguntas aos palestrantes. “O 
resultado reforça que é nosso dever não só 
como entidade de representação dos TST, mas 

como cidadão, de que é um ato de cidadania 
lutar pela inclusão, fazer com que a diversidade 
seja mais discutida, questionada e, principal-
mente, entendida, mas, sempre com respeito e 
dignidade, como demonstra nosso lema: ‘Não 
discriminar para não ser discriminado’”, pon-
tua Mirdes. Ela conta que já está programado 
para o dia 11 de maio a realização de um novo 
evento que fará parte do Programa: Diálogos 
sobre a Empregabilidade da Pessoa com Defi-
ciência, iniciativa do Espaço da Cidadania junto 
com vários parceiros. 

Mirdes destacou uma informação de que mui-
tos TSTs não fazem a ligação de que uma pes-
soa reabilitada pelo INSS pode fazer parte da 
Lei de Cotas, que ela é um empregado, mas 
agora precisando de recursos, seja ele qual for, 
como é o caso da tecnologia e do entendimen-
to sobre a questão de que das suas capacida-
des na empresa, mesmo já sendo um antigo 
empregado, agora se tornou um NOVO e com 
exigências diferentes da anterior. “Outra ques-
tão importante é com relação aos Programas, 
como PPRA. Nele deve constar e/ou incluir as 
barreiras que uma pessoa com deficiência pos-
sa encontrar no ambiente de trabalho”, alerta 
a diretora.  

OSINTESP assinou uma 
parceria de co-promotor 
da feira Expo Proteção 
2017. O objetivo é divul-
gar a feira e promover 
um momento de encon-
tro com todos os TST´s 
de São Paulo. “Através 
do estande do SINTESP, 
além do atendimento no 
local e palestras técnicas, 
é um espaço importante para o TST fazer seu network e atualizar seus co-
nhecimentos. Essa parceria exclusiva com a Proteção é uma oportunidade 
especial para o nosso sindicato ampliar sua atuação no mercado de SST”, 
salienta Marcos A. Ribeiro, presidente do SINTESP.

A Expo Proteção 2017 irá reunir, nos dias 16, 17 e 18 de agosto, mais 
de 300 expositores e cerca de 50 mil profissionais, no Pavilhão Verde do 
Expo Center Norte. Em paralelo ocorre a Expo Emergência, evento que 
reunirá o mundo da emergência brasileira, além do projeto Bombeiro 
Brasil, em parceria com o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.  
Mais informações: www.protecaoeventos.com.br.  

Marquinhos, do SINTESP; João Batista e 
Alexandre Gusmão, da Proteção; e Celeste, 
do SINTESP, formalizaram mais uma parceria
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“Técnicas de Ensino para Instrutores de Primeiros 
Socorros” foi tema no Sábado de Capacitação 

M 
ais de 100 pes-
soas participaram 
do Sábado de Ca-

pacitação realizado dia 18 
de fevereiro, na sede do SIN-
TESP, sobre o tema “Técnicas 
de Ensino para Instrutores de 
Primeiros Socorros”, minis-
trado por Róbinson Trindade, 

diretor da Trophy Treinamentos e instrutor pela 
National Safety Council (NSC) para cursos de 
primeiros socorros, RCP e DEA. Para ele, é im-
portante um sindicato como o SINTESP abordar 
este tema, pois vivenciamos um momento no 
qual lesões e mortes no trabalho são conside-
rados “epidemia” e a “vacina” é o treinamen-
to. “Nesse cenário, o SINTESP se coloca como 
agente fundamental para disseminar conheci-
mentos contra os acidentes/incidentes e contri-
buir com o Técnico em Segurança do Trabalho 
por meio de ferramentas auxiliares, como a 
realização desses ‘Sábados de Capacitação’, 
ao fornecer aos TST´s atualização. Assim, o 
SINTESP colabora, ao orientar de maneira ade-
quada a categoria, permitindo alinhar condutas 
profi ssionais com as tendências de mercado e 
avanços do século 21”, declarou.

Segundo ele, o workshop teve como objetivo 
geral permitir ao TST ampliar seu repertório 
na prática educacional, produzindo novas 
propostas de ensino através da coleção de 
recursos que utilizam mais ciência e tecno-
logia de ensino. Dentre os objetivos especí-
fi cos destaca-se o estímulo a uma mudança 
de modelo de educação tradicional para no-
vas práticas de sala de aula, a melhora na 
performance de ensinar e a elaboração de 
planos de aulas assertivos e efi cientes. 

Despertar no TST a importância da aplicação 
das técnicas de ensino e as adequando na 
multiplicação de conhecimentos é muito pro-
veitoso. “Em sala de aula, as técnicas de en-
sino adotadas pelo TST devem realmente ser 
efi cientes para que se aproveite cada minuto 
em prol aos objetivos do treinamento sem des-
perdício de tempo”, comenta o especialista. 

Conforme ele, existem vários métodos de 
ensino, mas se tratando de educação cor-

porativa, os cursos devem ser rápidos, mas, 
ao mesmo tempo, devem ser funcionais – 
ou seja, é preciso ensinar mais em menos 
tempo e de forma efi ciente. “Quando o TST 
aplica técnicas de ensino as adequando na 
multiplicação de informação, ele se torna 
um agente transformador e refuta veemen-
temente fi ngir que ensina enquanto o alu-
no fi nge que aprende. Essa complexa ação 
muda tudo e as horas/homem investidas em 
treinamento realmente poderão ser capazes 
de mudar comportamento humano em prol 
da segurança e saúde, reduzindo lesões e 
mortes no trabalho”, acena.

O instrutor informa que os participantes in-
teragiram de forma extremamente dinâmica, 
isso porque, além do conteúdo expositivo, 
durante o curso eles trabalharam com a 
construção de planos de aula e 37 técnicas 
de ensino efi cazes. “O tema surtiu tanto efei-
to que tivemos, inclusive, a ilustre presença 
de outros profi ssionais prevencionistas, 
como enfermeiros, técnicos de enfermagem, 
engenheiros e estudantes”, complementa 
Róbinson.

Apesar do tema especifi co, Róbinson diz que 
as técnicas ensinadas no workshop poderão 
ser utilizadas em outros tipos de treinamen-
tos ministrados pelo TST, como cursos de 
CIPA, Brigada, EPI, Diálogos de segurança, 
palestras em SIPAT e temas afi ns. “As infor-

mações transmitidas no workshop permi-
tirão ao TST aprimorar seus treinamentos. 
Isso fi cou muito latente nas declarações que 
muitos dos participantes fi zeram ao fi nal do 
curso, demonstrando que a iniciativa supriu 
as necessidades e atingiu as expectativas 
dos alunos”, contou.

Róbinson informou que pós-workshop, um 
link foi disponibilizado para download do livro 
digital “E-book com Técnicas de Ensino para 
Instrutores de Emergências Médicas”, que 
pode ser baixado gratuitamente através do 
link: www.trophytreinamentos.com/ebook.  
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O presidente Marquinhos prestigiou o 
workshop comandado por Róbinson Trindade. 
Mais uma vez o SINTESP reforçou a importância 
dos treinamentos para aprimorar as ações do 
TST nos ambientes de trabalho
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C 
omo forma de ampliar as discussões em 
torno da questão da Segurança contra 
Incêndios, no dia 8 de março, o SINTESP 

organizou uma reunião entre Técnicos, Engenhei-
ros de Segurança do Trabalho, coordenadores de 
escolas de formação e Bombeiros Militares e Civis, 
representantes de entidades, especialistas e em-
presários do setor, com a presença de José Rober-
to Sevieri, diretor do DESEG – Departamento de 
Segurança da FIESP; além de Armando Henrique, 
presidente da FENATEST; Marcos A, Ribeiro, presi-
dente do SINTESP; o qual apresentou o tema cen-
tral do evento destacando as ações da Diretoria 
de Formação Profissional, representada por Tania 
Angelina dos Santos. 

A FIESP, no intuito de provocar debates sobre a 
questão e como interessada na qualidade da for-
mação e qualificação profissional, vem realizando 
reuniões, por meio do Grupo de Trabalho de Preven-
ção a Incêndios do DESEG, para tratar do assunto 
dada a sua relevância no setor industrial por en-
volver perdas de patrimônio e de capital humano. 
O SINTESP participa ativamente desde o início das 
discussões e levantou aspectos importantes que 
os TST´s apontam como primordiais na Segurança 
contra Incêndio, tendo como destaque a qualifica-
ção dos TST. “O que se constata é que o currículo 
é restrito na formação do profissional na disciplina 
de prevenção de incêndios, mas a responsabilidade 
civil é enorme, conforme as atribuições previstas em 
lei; e se houver incêndio, esse profissional poderá 
ser processado, vindo a arcar com as perdas e até 
responder criminalmente”, afirmou Sevieri. Portan-
to, ele observa que há necessidade de se investir na 
qualificação e sugerir alternativas para amparar os 
TST´s já durante a formação no curso técnico. 

Entre as soluções indicadas nas reuniões anteriores, 
estavam algumas possibilidades: melhorias na gra-
de curricular e aumento da carga horária em pre-
venção de incêndio nos cursos técnicos, e criação 
de curso de Especialização em Prevenção a Incêndio 
para Técnico em Segurança do Trabalho.

Em seguida , foi apresentado o panorama da pro-
fissão no Brasil por Armando Henrique, da FENA-
TEST. “Temos que ponderar que a questão é muito 
ampla, por isso é importante buscar um alinha-
mento das ações necessárias para aprimorar a efi-
ciência da prevenção de incêndios, pois criar uma 

nova profissão só agravaria a situação de empre-
go”, afirmou Armando Henrique, se referindo ao 
crescente número de cursos para bombeiros civis.

Já na opinião de Tânia Angelina dos Santos, a me-
lhoria da grade curricular e ampliação da carga 
horária referente à Prevenção de Sinistros seria a 
primeira alternativa, assim como a fiscalização da 
qualidade do ensino. “A qualificação do TST em 
prevenção e combate a incêndio já consta na for-
mação e nas atribuições do profissional, portanto 
esse conteúdo é inerente à atuação. Obviamente 
que identificamos deficiências e, em face disso, 
há necessidade de melhorias, pois o objetivo do 
curso de especialização não é suprir a deficiência 
do conteúdo programático da formação, e, sim, es-
pecializar o profissional de acordo com as necessi-
dades e diversidades dos segmentos industriais”, 
afirmou a diretora. 

Marquinhos também defendeu a especialização 
como aliada da categoria, de modo que promova 
a valorização do profissional. “É preciso que o TST 
tenha consciência de que é preciso investir no co-
nhecimento, e, além disso, o sistema educacional 
carece de ser revisto pelo MEC e Secretarias de 
Educação”, declarou o presidente. 

Depois foi a vez de representantes das escolas, 
entidades e empresas contribuírem com o debate 
ao explanarem seus pontos de vista sobre a atua-
ção dos TST. Representantes de instituições como 
o Centro Paula Souza, SENAC e outras enriquece-
ram o debate, que aconteceu no auditório cedido 
pelo SINESP – Sindicato dos Nutricionistas do Es-

tado de São Paulo, parceiros em diversas ações do 
SINTESP, e cujo presidente, Ernane Silveira Rosas, 
também participou.

Paulo Aragão,  professor do curso de Segurança do 
Trabalho do Senac Jabaquara disse, em depoimento 
para o Primeiro Passo, que concorda com o propó-
sito da reunião, pois já presenciou muitos técnicos 
com falhas graves referentes a prevenção de incên-
dios, até mesmo com dificuldades no dimensiona-
mento e a implantação de brigadas de incêndio nas 
edificações, assim como também na elaboração de 
planos de emergência contra incêndio em empresas 
que seja obrigatório a existência deste. “É preciso 
melhorar. Acho que seria muito pertinente e neces-
sário incluir nesta especialização noções de IT 14 
carga de incêndio, cálculos de gases combustíveis 
com o objetivo de conhecerem a química dos gases 
biológicos e químicos, para, assim, conseguirem agir 
na prevenção de sua ignição em indústria que lidam 
com estas substâncias”, explica.

Para Joyce Maria de S. T. Bartelega, coordenado-
ra de Projetos - Segurança do Trabalho do Centro 
Paula Souza, para atender a demanda educativa, a 
matriz curricular do Curso Técnico em Segurança 
do Trabalho é elaborada de acordo com o previsto 
no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos - CNCT, 
estabelecido pelo Ministério da Educação, com 
carga horária de 1.200 horas, das quais 100 horas 
são destinadas a desenvolvimento de competên-
cias relacionadas ao tema prevenção e combate 
a incêndio. “Como a matriz curricular deve con-
templar os demais temas exigidos para a forma-
ção do Técnico em Segurança do Trabalho, não 
é adequado aumentar a carga horária, mas sim 
definir cuidadosamente os temas que devem ser 
abordados. Na minha opinião, seria interessante 
criar um curso de especialização em prevenção e 
combate a incêndio, como opção para o Técnico 
em Segurança do Trabalho que queira aprofundar 
seus conhecimentos nesta área”, declara.

Segundo Tânia, finalizando os trabalhos, ficou de-
finida a possível criação de cursos de Especializa-
ção em Prevenção de Incêndio, os quais ficarão a 
cargo das instituições de ensino. “O SINTESP irá 
buscar parceria com escola a fim de iniciar a oferta 
e padronizar um curso com a qualidade que aten-
dam a necessidade de conhecimento dos profis-
sionais representados”, informou.  

SINTESP e FIESP realizam reunião sobre especialização em 
Prevenção e Combate a Incêndio para o profissional TST 

“Técnicas de Ensino para Instrutores de Primeiros 
Socorros” foi tema no Sábado de Capacitação 

O debate definiu a possível criação de cursos de 
Especialização em Prevenção de Incêndio, que 
ficarão a cargo das instituições de ensino






