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m solenidade realizada dia 13 de abril 
de 2017, no Hotel Excelsior, centro de 
São Paulo, SP, com a presença de ami-
gos, familiares e parceiros, a Diretoria 
do SINTESP gestão 2017-2021 foi em-

possada. A eleição para a nova gestão da Diretoria 
ocorreu no último dia 8 de abril, na sede da enti-
dade, conforme os artigos 46º ao 57º do seu Esta-
tuto Social, legitimando a representação dos novos 
diretores junto à categoria no Estado de São Paulo. 

A solenidade de abertura da cerimônia de posse foi 
composta por Marcos A. Ribeiro, reeleito...
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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

Diretoria Gestão 2017-2021:  continuamos na luta! 

ATENÇÃO!!!
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Publicação do Sindicato dos Técnicos de 

Segurança do Trabalho no Estado de São Paulo
Sede: Rua 24 de Maio, 104 - 5º andar - República

Centro - CEP 01041-000 
Tel. 11 3362-1104 - sintesp@sintesp.org.br
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A 
Diretoria do SINTESP Gestão 2017-2021 tomou posse em solenidade simples, marcada pela coesão dos seus membros e do espírito de luta frente à realidade 
que vive nosso País, onde assistimos verdadeira batalha contra a corrupção, propostas de reformas trabalhista e previdenciária, a exemplo da terceirização, que 
poderão provocar verdadeiro desmonte dos direitos sociais e o retrocesso na prevenção aos acidentes e doenças do trabalho. Conheça os integrantes da Diretoria 

do SINTESP eleitos para esta nova Gestão:

Diretor Presidente Marcos Antonio de Almeida Ribeiro
Diretor 1º Vice-Presidente Laercio Fernandes Vicente
Diretor 1º Secretario Sebastião Ferreira da Silva
Diretor 2º Secretário Julio Jordão
Diretor 1º Tesoureiro Elcio Pires
Diretora 2º Tesoureiro Tânia Angelina dos Santos
Diretor Executivo Estadual Armando Henrique
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Diretor Estadual Suplente Homero Tadeu Betti
Diretor Estadual Suplente Paulino Gama Grigório da Silva 
Diretor Estadual Suplente Nelson Matias Pereira
Diretor Estadual Suplente Laercio Sabiru Custodio
Diretor Estadual Suplente José Antonio da Silva
Diretor Estadual Suplente Ismael Gianeri

Diretor Vice Pres. Regional/Osasco Marcos Valerio Piedade
Diretor Regional/Osasco – Titular Carlos Eduardo Marciano
Diretor Regional/Osasco – 1º Supl. Vagner Visentin Araujo
Diretor Regional/Osasco – 2º Supl. Luiz Carlos Ferreira da Silva

Diretor Vice Presidente - Reg./ABC Luiz Carlos Crispim Silva
Diretor Regional/ABC – Titular  Augusto Miguel Jordani
Diretor Regional/ABC – 1º Suplente Dinadio Ferreira Guimaraes
Diretor Regional/ABC – 2º Suplente José Roberto Pereira Rodrigues

Diretor Vice Pres. Regional/Rib. Preto Evaldir Jesus de Moraes
Diretor Regional/Rib. Preto – Titular Michel de Almeida Ferreira Carvalho
Diretora Regional/Rib. Preto – 1º Suplente Luciana de Fatima Oliveira Tamburus
Diretor Regional/Rib. Preto – 2º Suplente Carlos Alberto de Souza

Diretor Vice Pres. Reg. /Vale do Paraíba Jacy Pitta
Diretor Regional/Vale do Paraíba- Titular José Mauricio de Oliveira
Diretora Reg. /Vale Paraíba - 1º Suplente Janaína Ernst Pitta Brun
Diretor Reg. /Vale Paraíba - 2º Suplente Carlos Roberto Faria Costa

Diretor Regional V. Presidente/Campinas Marcelo Assalin Zambon
Diretor Regional/Campinas – Titular Alexandre Lopes
Diretor Regional/Campinas – 1º Suplente Fabio Giesbrecht Gregorio
Diretor Regional/Campinas – 2º Suplente Cassiano Selingardi Giongo
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Diretor Regional/Sorocaba – 2º Suplente Jonas Almeida dos Santos

Diretor Vice Pres.Reg. /Pres. Prudente Claudio Pereira de Lima
Diretor Regional/Pres. Prudente – Titular João Marquezeli Cabrera
Diretor Regional/Pres. Prudente–1º Supl. Sergio Souza de Oliveira
Diretor Regional/Pres. Prudente–2º Supl. Saulo Marcial Guedes Gimenez
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Diretora Regional/SJ Rio Preto – 2º Supl. Angela Cristina Silva Bonilha

Diretora Vice Presidente Reg. /Guarulhos Selma Rossana Silva
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Diretora Regional/ Guarulhos –1º Supl. Roberta Araújo da Costa
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Diretor do Conselho Fiscal – Suplente Carlos Garcia Balado
Diretor do Conselho Fiscal – Suplente Flavio Otaviano Moraes
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N o dia 27 de Abril de 
2017, foi realiza-
do, na Etec Dr. Luiz 

César Couto, em Quatá, SP, evento 
em alusão ao Dia 28 de Abril - “Dia 
Mundial em Memória às Vítimas de 
Doenças e Acidentes do Trabalho”, 
com o objetivo de promover a cons-
cientização da segurança e saúde 
no trabalho entre os profissionais 

da região. Participaram Cláudio Pereira de Lima 
e Saulo Marcial Guedes Gimenez, vice-presi-
dente e diretor da Regional SINTESP Presidente 
Prudente, respectivamente. Segundo Saulo, o 
evento contou com a presença de 60 pessoas 
entre Técnicos de Segurança do Trabalho, estu-
dantes, além do coordenador do Curso Técnico 
em Segurança do Trabalho, Gilberto Balejo; e o 
professor Ricardo Antonio Martins.

Para Claudio, foi importante promover um 
evento sobre esse assunto para os profissionais 
da região pelo grande volume de pessoas que 
morrem anualmente em todo o mundo víti-
mas de acidentes e doenças relacionados ao 
trabalho. “Sobretudo, porque nesses encontros 
temos a oportunidade de mostrar ações para a 
redução dos índices de acidentes, melhoria da 
saúde, segurança do trabalho e qualidade de 

vida dos trabalhadores”, afirmou. “É um assun-
to de interesse para todos, tanto o empregado 
quando empregador. Portanto, recomendamos 
que aproveitem o dia para refletir sobre a si-
tuação de sua empresa. Que o verde de nossa 
bandeira seja o verde da prevenção e que o 
Brasil que todos queremos seja construído com 
trabalho seguro e saudável”, salientou. 

Além de lembrar, frisar a importância de home-
nagear as vítimas de acidente de trabalho, Sau-
lo, por sua vez, diz que o SINTESP tem que estar 
sempre presente nestas datas em homenagem 
aos trabalhadores. Por isso, é importante a par-
ticipação dos TSTs, que devem fomentar e pro-
mover a conscientização da segurança e saúde 
no trabalho para todos no local de trabalho e 
também na sua vida social.

“Portanto, a mensagem transmitida durante o 
evento visou mostrar para os estudantes a im-

portância de ser um sócio do sindicato, pois 
somente com a união seremos grandes como 
nossa profissão nos faz”, atentou.

Para Saulo, o feedback foi muito positivo. 
Ao final do evento os organizadores deram 
a oportunidade aos participantes se expres-
sarem e tirarem suas dúvidas, bem como 
compartilharem experiências. “O coordena-
dor, Gilberto Balejo, e o professor Ricardo, 
elogiaram a presença do SINTESP e sua 
atuação na formação dos estudantes. E os 
estudantes, em retorno ao que foi apresen-
tado, expressaram claramente a importância 
da união dos Técnicos em Segurança do Tra-
balho”, finalizou Saulo.  

E 
ntre os dias 2 e 6 de maio de 2017, a Regio-
nal ABCDMRP do SINTESP promoveu o trei-
namento prático para Instrutor de Segurança 

em Espaços Confinados, nas instalações da empresa 
CGA - Equipamentos Contra Incêndio, em São Ber-
nardo do Campo, com a participação de 25 alunos, 
oriundos de São Paulo e estados, como Rio de Janei-
ro, Goiás e Minas Gerais, que assistiram as instruções 
dos especialistas Jadson Santos, Marcos Vinicius Mo-
raes e João Munhoz,responsáveis pelo treinamento 
teórico, o qual foi realizado na empresa parceira da 
regional ABCDMRP, Grupo Saúde e Vida.

Luiz Crispim, vice-presidente da Regional ABCD-
MRP, informou que o treinamento prático ficou 

a cargo dos instrutores Edson Jesus, Willian e 
Vasco, da empresa CGA Equipamentos Contra 
Incêndio. “Nas avaliações recebemos a nota má-
xima da maioria dos participantes, isso representa 
muito para nossa Regional e para a nossa insti-
tuição SINTESP, pois demonstra que o assunto é 

de grande valia para os TSTs, que estão buscando 
aumentar a sua qualificação profissional. O evento 
atingiu as expectativas desses profissionais, sendo 
que alguns vieram de longe e levam, na sua baga-
gem de volta, esta experiência proporcionada pelo 
SINTESP”, ressalta.   

Evento da Regional Presidente Prudente  
     destacou Dia 28 de Abril

Treinamento para atuação em Espaços Confinados  
     foi realizado na Regional ABCDMRP

Regional P. Prudente e ABCDZYX

Com cerca de  
60 participantes,  
o feedback em 
relação ao evento,  
em Presidente Prudente, foi muito positivo 
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A conteceu no dia 13 de maio, na Regional 
Campinas do SINTESP, o Sábado de Ca-
pacitação que abordou o tema “Primei-

ros Socorros, do Discurso a Prática”, com o pales-
trante Jorge Gomes, especialista em Segurança e 
Medicina do Trabalho, entre outras atribuições, que 
demonstrou todo seu conhecimento, profissionalis-
mo e paixão sobre este tema de suma importância 
para os prevencionistas e a população em geral.

Segundo Marcelo Zamboni, vice-presidente da Re-
gional Campinas, o encontro teve como objetivo 
complementar a formação deficiente do TST em 
relação aos conhecimentos de Primeiros Socorros 
na sua origem e simplicidade, não confundindo 
com atendimento pré-hospitalar (APH), tornando-
-o seguro e eficiente e também sua equipe. “Par-
ticiparam profissionais de Campinas, Piracicaba, 
São Caetano do Sul, Limeira, Araras e Rio Claro. 
O evento contou com apoios da Proativa Epi’s e 
Futura Portaria e Limpeza, que contribuíram com 
os brindes sorteados ao público presente nesta edi-
ção”, informou Marcelo.  

Primeiros Socorros foi tema do  
   Sábado de Capacitação, em Campinas
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m solenidade realizada dia 13 de abril 
de 2017, no Hotel Excelsior, centro de 
São Paulo, SP, com a presença de ami-
gos, familiares e parceiros, a Diretoria 
do SINTESP gestão 2017-2021 foi em-

possada. A eleição para a nova gestão da Diretoria 
ocorreu no último dia 8 de abril, na sede da enti-
dade, conforme os artigos 46º ao 57º do seu Esta-
tuto Social, legitimando a representação dos novos 
diretores junto à categoria no Estado de São Paulo.

A solenidade de abertura da cerimônia de posse foi 
composta por Marcos A. Ribeiro, reeleito presiden-
te para a nova gestão; Armando Henrique, diretor 
do SINTESP e também presidente da Fenatest – 
Federação Nacional dos Técnicos de Segurança do 
Trabalho; Renata Matsumoto, chefe da Seção de 
Saúde e Segurança do Estado de São Paulo, que re-
presentou o superintendente Nacional do Trabalho 
em São Paulo, Eduardo Anastasi; entre outros con-
vidados. A nova diretoria foi saudada pelos compo-
nentes da mesa e recebeu votos de sucesso para 
estes próximos quatro anos de vigência da gestão. 
Diante do cenário político e econômico conturbado 
pelo qual o país vem passando, todos salientaram 
a importância da união de esforços para condu-
zir as iniciativas do sindicato em prol da melhoria 
contínua nos ambientes de trabalho com o objetivo 
de auxiliar, cada vez mais, o trabalhador, principal-
mente em vistas das reformas que estão a caminho 
e que poderão afetar as condições trabalhistas de 
milhões de profissionais em todo o país.

Entre os momentos marcantes da solenidade 
destacaram-se a diplomação de Marquinhos como 
presidente reeleito para a gestão 2017-2021, que 
recebeu o título ao lado de sua esposa, Felícia; e 

a condução do juramento, pelo mestre de cerimô 
nias, junto a todos os diretores eleitos para a nova 
gestão, que também receberam seus respectivos 
diplomas de posse na ocasião.

A solenidade foi encerrada com o discurso de 
Marcos, no qual agradeceu as autoridades pre-
sentes, companheiros da mesa de abertura, 
diretores e diretoras do SINTESP, funcionários, 
associados, esposa e filhos, além dos demais pre-
sentes. Em suas palavras Marquinhos fez menção 
ao apoio que recebeu nesses seis anos à frente da 
presidência do SINTESP e citou algumas das prin-
cipais bandeiras da diretoria, como a reforma sig-
nificativa realizada em parte da sede da entidade, 
no segundo semestre de 2014; e a conclusão de 
todos os processos judiciais que foram acusados 
no início da primeira gestão, em 2011. 

Atuar para melhorar
Em depoimento ao Jornal Primeiro Passo, Mar-
quinhos elencou algumas outras ações que de-
ram certo na gestão passada e destacou alguns 
planos que serão desenvolvidos nesta nova 
gestão. Veja a seguir:

A gestão passada atingiu os objetivos propostos?
Marquinhos: Quando assumimos a presidência 
do SINTESP, com a nova diretoria 2011-2013 e 
2013-2017, tínhamos em mente um trabalho fo-
cado com muito mais ênfase em nosso represen-
tado, procurando trazê-lo em grande quantidade 
para a associação ao nosso sindicato. Nós sem-
pre tivemos a certeza de que sindicato forte sem-
pre foi aquele sindicato com um número elevado 
de associados, também tínhamos em mente que 
o nosso SINTESP deveria ter um objetivo maior, 
ou seja, o de sermos um sindicato de resultados, 
depois de passados quatro anos de nossa posse, 
pudemos fazer um balanço bastante favorável 
das nossas propostas à gestão anterior. 

Para que isso surtisse efeito elevamos consideravel-
mente o nosso número de sócios pagantes, fazen-
do com isso um aumento de nossas receitas, um 
ponto importante para que pudéssemos desenvol-
ver grande parte de nossas propostas colocadas 
nessa gestão. Depois também nós realizamos uma 
boa melhora nos repasses financeiros para as nos-
sas regionais espalhadas pelo Estado de São Paulo, 
fortalecendo assim os trabalhos de nossos repre-
sentados no interior, ampliando o atendimento 
tanto presencial, como por meio da internet, além 
de ter desenvolvido várias atividades como semi-
nários, encontros técnicos, palestras, com destaque 
para os sábados de capacitação através de cursos 
realizados nas regionais, trazendo para os TSTs do 
interior, um maior desenvolvimento profissional. 

Quais foram os ganhos para a sede, em São Paulo?
Em nossa sede central tínhamos em mente a me-
lhora das condições das nossas instalações, onde 

SINTESP empossa nova  
 Diretoria para a gestão 2017-2021 
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no ano de 2014 conseguimos realizar uma ampla 
reforma trazendo para os diretores e funcionários e 
frequentadores, melhores condições de receber os 
nossos representados. Outro trabalho importante 
que também foi desenvolvido por todos nós da di-
retoria, foi a introdução de nosso sindicato em uma 
agenda intensa de compromissos, consolidando o 
nosso lema “SINTESP sempre presente”, que vis-
lumbrava um reconhecimento por parte tanto de 
nossa sociedade, como sindicato dos trabalhadores 
preponderantes, sindicatos patronais, federações, 
confederações, entidades públicas e privadas vol-
tadas às questões de SST, não somente em nosso 
estado mas também em nível nacional.

Que ferramentas ajudaram o SINTESP a ampliar 
sua visibilidade?
Nós também atuamos com bastante dedicação 
em nossos meios de comunicação, por meio do 
portal de notícias, redes sociais e, especialmente, 
através do jornal Primeiro Passo, que foi um ponto 
importantíssimo para que a cada dia pudéssemos 
alcançar ainda mais um grande número de profis-
sionais técnicos, tanto de nosso estado bem como 
de outros estados do Brasil tornando o SINTESP 
um ponto de referencia para as questões de SST.

Na gestão anterior, o SINTESP ampliou sua presen-
ça em outros cenários?
Ampliamos a participação de nossa diretoria como 
membros em conselhos, comissões e até mesmo 
no meio político, quando tivemos diretores partici-
pando das disputas eleitorais, procurando sempre 
levar a bandeira em prol da melhoria para a nossa 
categoria como um todo. Também mantivemos e 
ampliamos acordos coletivos com o setor patronal 
sempre procurando não perder o poder aquisitivo 
do salário de nosso representado, mantendo o piso 
da categoria como um dos mais altos entre todas 
as categorias profissionais de nível médio no Esta-
do de São Paulo. 

E sobre as ações que o SINTESP fez para ajudar na 
evolução profissional do TST na gestão passada?
Desde que assumimos a gestão 2013-2017 tínha-
mos como ponto de honra a luta pela melhoria e o 
atendimento à nossa grade curricular de formação 
dos TST´s; também tínhamos em mente a fiscaliza-
ção junto as escolas autorizadas a ministrar o cur-
so de formação de TST, por diversas vezes fizemos 
contatos e reuniões com a Secretaria de Educação 
para que fiscalizassem tais cursos aprovados pelo 
órgão, uma vez que recebíamos diversas denúncias 
de estudantes reclamando sobre a precariedade de 
alguns cursos e também em relação aos professo-
res que estavam ministrando essas aulas, muitos 

deles sem nenhuma experiência prática, segundo 
as queixas dos alunos. Esse tipo de conduta incorre 
num grave problema para a formação do aluno, 
pois não passa a veracidade dos riscos. 

E quanto aos cursos EADs?
Também atuamos fortemente contra os cursos de 
formação à distância, os EADs, que agora assu-
miram um status de normalidade no mercado de 
ensino. Nós achamos que o curso de TST por ser 
um setor que oferece muito risco e situações es-
pecíficas a serem vistas, deve ser presencial, mas, 
infelizmente, ainda não obtivemos nenhum êxito 
porque foi uma determinação do Ministério da 
Educação e Cultura, o MEC, que ampliou a oferta 
desses cursos pelas escolas, que estão espalhadas 
pelo Estado todo, atingindo quase que 500 escolas 
autorizadas. 

Qual a via escolhida pelo SINTESP para amenizar 
esse quadro?
Com a precariedade dos cursos de formação nós 
iniciamos também uma grande ofensiva para 
melhorá-los, ou seja, nós vimos a necessidade 
de não? obrigatoriedade de abrirmos diversos 
cursos de qualificação dentro do SINTESP, colo-
cando instrutores de renome para que os nossos 
alunos formados pudessem ter a chance de in-
gresso na carreira profissional. Muitas vezes nas 
escolas eles veem de tudo um pouco, não tem 
uma especificação dirigida e os nossos cursos vi-
sam suprir essa carência, com abordagem técni-
ca para trabalhos em altura, espaços confinados, 
elaboração de PPRA, de PCMAT, primeiros socor-
ros, entre outros. Todos esses cursos ministrados 
no SINTESP tem a ver com o aprimoramento da 
qualificação e formação do profissional, portanto, 
atuamos por essa via ajudando na evolução da 
carreira profissional dos TSTs.

Os cursos atingem os resultados esperados?
Nesses quatro anos já passaram mais de 5.000 
profissionais de diversos setores, mas a grande 
maioria de TSTs, participando dos cursos do SIN-
TESP, tanto na capital, quanto nas regionais, cursos 
esses de boa qualidade, contando com instrutores 
muito experientes e altamente qualificados. Faze-
mos questão de promover esses treinamentos com 
especialistas que contam com grande experiência 
prática no mundo da SST, valorizando o conteúdo 
teórico e também o prático em casos pertinentes. 
Nossos cursos são reconhecidos em todo território 
nacional também.

E qual a principal ação para ajudar os TSTs no mer-
cado de trabalho?
Em nosso portal temos o banco de empregos, onde 
muitos profissionais que estão no mercado de tra-
balho colocam seus currículos e tem acesso as va-
gas disponibilizadas pelas empresas. Isso também 
contribui para ajudarmos na evolução profissional 
dos TSTs. 

Sobre a gestão 2017-2021, qual o diferencial apre-
sentado neste início de mandato?
O SINTESP desde a sua criação sempre teve no 
estatuto um artigo que informa que o presidente 
pode ficar à frente da entidade, no máximo, por 
dois mandatos consecutivos, possibilitando uma 
reeleição. Nessa gestão que se inicia agora em 
2017 vigorando até 2021 a composição da dire-
toria foi renovada com mais de 30% dos diretores 
e, com isso, certamente, contaremos com novas 
ideias, novos projetos, visando a melhoria contínua 
dos trabalhos em prol da categoria. 
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Quais as principais metas da nova diretoria?
A principal meta é de manter todas as ações que 
trouxeram melhorias para a categoria, e também 
desenvolver novas formas de trabalho e novos 
projetos para que os ganhos sejam para todos. 
Podemos afirmar que esta diretoria que está assu-
mindo agora vem com uma expectativa muito boa 
para a melhoria dos trabalhos em prol dos nossos 
representados. 
Alguns pontos relevantes que devem continuar 
sendo prioritários nessa nova gestão:

• Aumentar o número de associados pa-
gantes no sindicato;
• Aumentar o cadastro dos profissionais 
TSTs e de empresas que contratam esses 
profissionais;
• Outro item importante é a eliminação 
total de todos os processos contra o SIN-
TESP, atuando para a não geração de pas-
sivos trabalhistas e previdenciários, mantendo 
o cenário positivo que construímos na gestão 
anterior;
• Queremos dar continuidade à reforma do lado 
B da sede do SINTESP;
• Temos o objetivo de implantar cursos de espe-
cialização em diversas áreas;
• Em relação as Regionais, vamos buscar uma 
atuação mais abrangente para o atendimento 
das demandas dos TSTs em cada uma delas no 
interior de São Paulo;
• Acompanhamento de reposição dos TSTs 
quando das homologações realizadas no sin-
dicato;?
• Ampliar as demandas de denúncias sobre o 
desrespeito ao piso salarial da categoria,
• Ampliar o incentivo as denúncias de subdi-
mensionamento do SESMT, ou seja, em-
presas que necessitam contratar ou con-
tratar mais TSTs, entre outros itens;
• Ampliação dos trabalhos de atendimen-
to jurídico;
• Aumentar as ações conjuntas do SIN-
TESP com sindicatos preponderantes nas 
ações de SST;
• Ampliar o número de parceiros e benefícios 
para a categoria, entre outras vantagens.

“Diante do cenário crítico que nosso país está 
vivendo com momentos de muitas incertezas 
para o movimento sindical, e na qual a questão 
financeira sofre uma influência muito forte, me-
diante as mudanças apregoadas pelas reformas 
tanto trabalhista, quando da terceirização e a 
previdenciária, essa nova diretoria vai buscar 
alternativas para continuar atendendo aos seus 

representados de uma maneira bastante digna 
e tranquila, dentro das nossas possibilidades e 
mantendo o padrão de qualidade que primamos 
desde sempre”, conclui Marcos. 

Regionais em ação
O Primeiro Passo conversou com os vice-presiden-
tes que assumiram nesta nova gestão para saber 
quais são os planos para os próximos anos e ex-
pectativas. Confiram:

Regional Sorocaba
Vice-presidente: Almir  

Rogério Costa Ferreira 

“Nesta gestão 2017-2021 eu e 
minha equipe visamos atender a 

necessidade de capacitação dos 
profissionais TST´s, pois identifica-

mos que esta regional está muito fraca 
em relação à capacitação, o número de associados 
está baixo. Então, a intenção é chamar o pessoal 
para participar dos cursos e treinamentos e juntos 
buscarmos mais associados, pois sabemos que 
o sindicato precisa. As nossas expectativas com 
esse desafio são boas. Conhecemos a região, que 
é grande e muito forte em termos de indústrias, 
por isso, podemos aumentar bastante o número de 
associados e o portfólio de cursos para ampliar a 
oferta de capacitação. Além disso, percebemos que 
as expectativas dos TSTs são grandes também, por 
isso minha mensagem é de que os profissionais da 
categoria apoiem o sindicato. Estamos rees-
truturando os nossos trabalhos e contamos 
com o apoio de todos”.

Regional Campinas
Vice-presidente: Marcelo 

Assalin Zambon

“Temos como objetivo unir e for-
talecer nossa categoria preven-
cionista sejam TST´s iniciantes e/

ou experientes, Engenheiros, Médi-
cos, enfim, membros do SESMT e, princi-

palmente, os estudantes, pois, como, infelizmente, 
não temos um conteúdo programático unificado 
nas escolas que ministram o curso de TST muitos 
saem para o mercado de trabalho despreparados 
e/ou inseguros, uma vez que o estágio deixou de 
ser obrigatório e muitas escolas ministram apenas 
a teoria e não efetuam os treinamentos práticos. 
Por isso, iremos fortalecer, cada vez mais, as pales-
tras técnicas, debates, workshop, cursos de capaci-
tação, entre outras atividades, para auxiliarmos e 
trazer novidades acerca da Segurança e Saúde no 

Trabalho, além de meio ambiente e qualidade de 
vida. O SINTESP Regional Campinas tem dois locais 
para atender a categoria, sendo um escritório em 
Campinas, e a Sub Sede em Piracicaba. A equipe 
também irá efetuar contatos para fechar parcerias 
com clinicas odontológicas (dentistas), plano médi-
co, corretora de seguros, escolas de idiomas, reven-
das de EPI’s e escritório de advocacia para que, as-
sim, possamos proporcionar os benefícios também 
na Regional e obter descontos para os associados. 
Também iremos efetuar mais parcerias com agên-
cias de emprego e empresas para auxiliar aos TST’s 
junto ao mercado de trabalho, divulgando seus 
currículos e vagas de estágio para os estudantes. E 
continuaremos participando e interagindo com os 
grupos de técnicos, como GRUTEST de Campinas; 
e GRUTEVIR de Vinhedo, além do Conespi - Con-
selho de Entidades Sindicais de Piracicaba”, entre 
outros. Diante disso, as expectativas são as melho-
res, uma vez que iremos continuar com o trabalho 
já realizado em Piracicaba há quatro anos, no qual 
os prevencionistas vem participando e interagindo 
conosco, pois o movimento sindical,  as comissões 
e conselho voltados à segurança e saúde dos tra-
balhadores são fortíssimas  e, agora, com a possi-
bilidade de efetuar um trabalho mais dirigido em 
nível regional, iremos galgar trabalhos maiores em 
conjunto com os membros da diretoria regional: 
Alexandre Lopes, de Piracicaba; Fábio Gregório, de 
Campinas; e Cassiano, de Rio Claro”.

Regional Baixada Santista
Vice-presidente: Valdizar  

Albuquerque da Silva

“É consenso de que precisamos 
aproveitar os bons trabalhos da 

Regional Baixada Santista e rea-
lizar uma gestão que surpreenda. 

Neste primeiro momento, nos esforçamos 
para ter um espaço que nos permita atender ao 
Técnico em Segurança no Trabalho com confor-
to, qualidade e de fácil acesso. Agora, já instala-
dos, precisamos nos aproximar cada vez mais da 
categoria e, para isso, estamos trabalhando nas 
ferramentas de comunicação social, para solução 
de dúvidas e demais orientações. Para as questões 
de direito trabalhista, teremos o atendimento pre-
sencial em nossa Subsede. Caso a demanda seja 
coletiva, envolvendo vários Técnicos de Segurança 
do Trabalho, estamos implantando o Programa 
“SINTESP In Company”, por meio do qual os pro-
fissionais poderão agendar reunião com a Regio-
nal SINTESP Baixada Santista em local que preferi-
rem, através das mídias sociais, e-mail ou telefone 
fixo e ou celular.   Este novo desafio, ao qual aceitei 
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prontamente, está alicerçado na crença de que  
podemos fazer muito à partir de uma consciên-
cia coletiva. Quero que os profissionais entendam 
que a continuidade e ampliação dos nossos direi-
tos e liberdade profissional depende da capacida-
de de socialização sindical, ou seja, capacidade de 
assimilar valores, hábitos e costumes profissionais 
que nos valorizem e que possamos estar unidos 
para alavancar nossas bandeiras. Dito isso fica 
aqui o compromisso de trabalhar junto com nossos 
representados, buscar soluções para as demandas 
que nos trazerem e quero que seja um mandato 
coletivo. Minha maior expectativa é que participem 
desta gestão nos trazendo suas críticas, propostas, 
e outras contribuições”.

 Regional Osasco
Vice-Presidente: Marcos 

Valério Piedade 

“Não será nada fácil de-
senvolver o nosso trabalho 
com o país em crise, mas já 

estamos investindo em visitas 
em escolas da região para agregar-

mos mais TST´s ao nosso sindicato e mostrar que 
estamos dispostos a ajudá-los. Como venho da 
gestão passada já tenho uma certa experiência 
que pode agregar valor a este trabalho. Também 
estamos investindo em diversos cursos em nossa 
regional. Sabemos que tTeremos muitos desafios, 
mas com esta nova diretoria, muito experiente na 
área, vamos superá-los com muito trabalho e dedi-
cação. Nosso objetivo é ajudar a nossa categoria, 
principalmente, o novo TST e os que estiverem se 
formando, nos quais iremos investir bastante e 
temos certeza que os resultados serão positivos”.

Regional Guarulhos
Vice-presidente: Selma 

Rossana Silva

“Somos, aqui, na Regional 
Guarulhos, responsáveis 

por mais algumas cidades ao 
redor, tais como Arujá, Santa 

Isabel, Itaquaquecetuba, Poá, Ferraz 
de Vasconcelos, Suzano, Mogi das Cruzes, Bititiba 
Mirim, Mairiporã e Terra Preta. O nosso objetivo é 
alcançar os profissionais dessas outras cida-
des em forma de cursos e eventos, podendo 
até mesmo ser em escolas, através de seus 
coordenadores. Fica aqui então divulgado 
esse nosso interesse, para que os mesmos 
sejam atendidos em sua região. Se encon-
trarmos técnicos que possam atuar como 

nossos parceiros, seria a melhor forma, pois eles 
estão mais próximos das necessidades e oportu-
nidades. Em Guarulhos, conseguimos atender e 
alcançar bem esses objetivos, no entanto, senti-
mos que precisamos melhorar essa aproximação. 
Estamos certos que devemos continuar promoven-
do os cursos de aperfeiçoamento, abrindo novas 
oportunidades para que hajam outras opções de 
trabalho. O momento de crise também deve ser 
encarado como oportunidade de melhorias e, por 
isso, acredito que Educação é o caminho. Acre-
dito também em visitas às Escolas Técnicas, 
pois os profissionais e os futuros profissionais 
precisam conhecer o trabalho do Sindicato e os 
benefícios em ser associado. Vamos atuar para 
ampliar nosso alcance em prol do TST”.

Regional ABCDMRP
Vice-presidente: Luiz 
Carlos Crispim Silva

“As expectativas são as me-
lhores possíveis, estamos muito 

otimistas em relação as nossas ativi-
dades para a gestão que se inicia em nossa regio-
nal, assim pretendemos dar continuidades em nos-
sos projetos que estão em andamento, buscando 
sempre a melhoria contínua nos treinamentos, en-
contros e workshps voltados para a requalificação 
dos TST´s, bem como dos estudantes da área que 
também são sócios do SINTESP. Entre as propostas 
do grupo estão `inovar para melhorar´ buscando 
sempre novas parcerias com as empresas da re-
gião, tanto na área de treinamentos, representação 
de equipamentos de segurança, como no âmbito 
de convênios para os nossos associados, sempre 
em sintonia com a nossa  Sede. Outra questão mui-
to importante é ter um olhar mais consistente na 
questão da empregabilidade de nossos profissio-
nais e na reinserção ao mercado de trabalho, tendo 
em vista o momento econômico  que o país atra-
vessa política e economicamente, mas precisamos 
`arregaçar as mangas´ e fazer nossa parte. Não 
podemos ficar de braços cruzados esperando as 
coisas acontecerem. Hoje, na nova diretoria todos 
estão cientes de nossas dificuldades e iremos dis-
cutir e debater em reuniões que serão agendadas 
mensalmente, em nossa regional e também nas 
ocasiões das reuniões na sede”.

Regional Vale do Paraíba
Vice-presidente: Jacy Pitta

“Nesta nova gestão da Regional 
Vale do Paraíba 2017-2021, nossa 

equipe pretende dar continuidade 

aos trabalhos desenvolvidos por essa Regional na 
gestão anterior, pois os resultados indicam que 
estamos caminhando no rumo certo. As expecta-
tivas são boas e envolvem o aumento de 20% no 
número de associados e, para que isso ocorra, pre-
cisamos dar continuidade aos trabalhos desenvol-
vidos até a presente data, atuando com profissio-
nalismo e dedicação em prol dos TST´s da região”.

Regional Ribeirão Preto
Vice-presidente: Evaldir  

Jesus de Moraes

“Estamos com vários projetos 
em andamento, por exemplo, 

criar uma grade nova de cursos. 
Entendemos que os cursos têm que 

atender a necessidade dos interessados com 
uma grade curricular específica, na qual são discuti-
dos, realmente, o curso em sua totalidade. Melhorar 
também a qualidade dos Instrutores. Hoje, o SIN-
TESP é uma marca é um nome respeitado e isso 
terá que ser mantido. É sinônimo de respeito. O TST 
e a empresa quando procuram nossos cursos é em 
busca do conhecimento, da proficiência, da qualifi-
cação. Visamos também sermos mais eficientes na 
comunicação no geral, dando o pronto retorno ao 
TST que entra em contato conosco. Hoje eu atendo 
empresas e TSTs de cidades há 70 Km de Ribeirão 
Preto.  Toda essa somatória de erros e acertos é que 
pretendemos melhorar e com isso buscar alternati-
vas para atender a todos não tão somente associa-
dos, mas os demais profissionais. Hoje, vários TST 
estão se associando ao SINTESP porque, da parte 
de Ribeirão Preto, temos dado um atendimento di-
ferenciado. Não deixo de dar nenhum retorno, seja 
ele ligação, e-mails e ou mensagens no WhastApp. 
Objetivamos realizar cursos de especializações em 
vários segmentos; fazer projetos em que possamos 
buscar verbas de entidades, do governo para que 
possamos realizar treinamento de qualidade e 
gratuitos aos associados e, principalmente, para 
aqueles que estão desempregados. Vamos reali-
zar mesas redondas com fiscalização as empresas 
que não cumprem o piso salarial. Temos que sair 
do discurso, ir para a prática, para o campo, pois é 
aqui que estão nosso clientes e futuros clientes: os 
TSTs. Prestando um atendimento de qualidade com 
eficiência, sem sombra de dúvidas, teremos retorno 
e um grande sucesso”.  

Os integrantes da nova Diretoria  
da gestão 2017-2021 você pode 
conferir no site do SINTESP:  
https://goo.gl/207190
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a Cumprir para prevenir

A 
única coisa certa nesse 
momento é que vive-
mos um tempo muito 

difícil, em que o encontro da cri-
se no país com a fragilidade das 
pessoas forma uma conjuntura 
bastante desanimadora. O que 

há de bom em meio a tudo isso é que temos ins-
tinto de sobrevivência que, às vezes, nos faz mais 
corajosos do que seríamos se simplesmente pudés-
semos parar. Junto às dificuldades há também mui-
tas oportunidades para aprendizado, crescimento e, 
especialmente, para mudanças. Então, é quase certo 
afirmarmos que a dificuldade é uma porta para o 
novo – tudo bem que um novo puxado pela sobre-
vivência – mas que nem por isso deixa de ser novo. 
É verdade que a grande maioria dedicará seu tempo 
às reclamações, ao desespero sem análise, mas, com 
certeza teremos aqueles que olharão para tudo com 
cuidado e inteligência, colaborando para que che-
guemos ao futuro com soluções e resultados.

Há uma coisa muito interessante nessas crises: elas 
têm uma base que sempre se repete. Desde que o 
mundo é mundo, desde que o Brasil é Brasil, pou-

cas são as coisas que, de fato, mudaram – a não ser 
aos olhos dos mais impressionados e eufóricos. Por 
isso, há sempre a possibilidade de encontrarmos 
soluções para o ‘hoje’ dentro das coisas do ‘ontem’, 
tal qual como fazemos quando estudamos os aci-
dentes ocorridos para evitar os que ainda podem 
acontecer. Não creio que exista o ‘novo absoluto’ e, 
por isso, a experiência tem um grande valor para o 
equilíbrio da vida e das coisas.

APARÊNCIAS
Outro ponto importante a ser avaliado nos mo-
mentos de crise é o surgimento daqueles que têm 
soluções mágicas para tudo. Geralmente, são pes-
soas que falam bem e, antes de falar, apresentam 
uma série de títulos e importâncias que favorecem 
a crença em relação às suas palavras. 

Nós, aqui no Brasil, temos vivido muitas experiên-
cias desse tipo, que criam apenas uma sensação de 
mudança por meio de leis e campanhas, mas que 
não conseguem uma solução séria e definitiva. O 
famoso provisório da nossa terra – que dura muito 
tempo. Parece que falta-nos realidade e coragem ao 
mesmo tempo ou que isso faz mesmo parte de uma 

ação intencional para 
que tudo continue como 
sempre foi.

Li Er ou Lao Dan não 
são nomes muito fami-
liares para nós e, é pro-
vável que sem o Google 
a grande maioria das 
pessoas não saiba de 
quem estou falando. 
Mas se falarmos de Lao 
Tsé a chance de que as 
pessoas saibam quem é 
aumenta um pouco. Um 
homem que viveu alguns 
séculos antes de Cristo 
(e alguns chegam a dizer 
que não existiu) e es-
creveu o Tao te King ou, 
para nosso entendimen-
to, o Livro do Caminho 
e da Virtude que, junto 
com a Bíblia, é um dos 
mais traduzidos do mun-
do. Não vamos aqui dis-
cutir religião ou filosofia, 
mas aproveitar uma cita-

ção que tem pelo menos 25 séculos para analisar 
o quanto o distante passado pode nos ajudar na 
construção de um presente e futuro melhores. Lao 
Tsé escreveu que “quanto maior o número de leis 
e decretos, mais ladrões e salteadores existirão”. E 
não é que parece que isso foi dito ontem em uma 
palestra em uma boa universidade?

Cheguei até aqui para dizer o quanto devemos es-
tar atentos para a quantidade de leis e normas que 
se criam em nosso país sem qualquer preocupação 
em fazer com que as mesmas sejam cumpridas. 
Gastamos muito dinheiro e tempo – entre outras 
coisas – e geramos com isso a sensação de mo-
dernidade, sem nos darmos conta de que pouco 
ou nada muda na realidade. Parte das vezes, inclu-
sive, essas mesmas normas parecem assegurar a 
continuidade de modelos superados e totalmente 
sem sentido e o debate sobre elas parece ser a vida 
de algumas pessoas.  Interessante que a maioria 
dessas leis e normas que não se transformam em 
realidade dizem respeito aos interesses da maioria. 
Já as outras – que interessam a manutenção do sis-
tema – são aplicadas com rigor e acompanhadas 
por meios e formas de controle modernos e ágeis. 

VIVÊNCIAS
Um país moderno não é aquele que tem muitas 
leis. Interessante é um país que cumpre suas leis 
e garante assim equilíbrio na sociedade e a defen-
de dos poucos que acham ter direito sobre tudo 
e todos. É importante que cresçamos em nosso 
poder de análise e façamos o máximo para cum-
prir normas ao invés de simplesmente elaborá-las. 
Para entendermos isso melhor basta notarmos que, 
por exemplo, apesar da NR 33 existir há quase 10 
anos, simplesmente as mortes em espaços confi-
nados são noticiadas todos os dias nos meios de 
comunicação e o descumprimento segue impune. 

Penso que há muito tempo já temos as soluções – 
algumas delas mais avançadas do que em muitas 
partes do mundo, pelo menos na teoria. Falta pôr 
a bola no chão e jogar, sair da aparência e sensa-
ção para a realidade. Deixar de viver do problema 
e apostar na solução. Está na hora de resolver, de 
fato, os problemas e não apenas embrulhá-los com 
um novo papel para presente.  

Cosmo Palasio  
de Moraes Jr.  
Diretor do SINTESP

Técnico de Segurança do Trabalho e 

Coordenador do e-group SESMT

cpsol@uol.com.br  

www.cpsol.com.br
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Diversidade - Jurídico
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U mas das dúvidas mais recorrentes que estamos re-
cebendo no departamento jurídico é referente a al-
teração do contrato de trabalho, pois muitas empre-

sas alteram horário de trabalho e transferem os trabalhadores 
para outras localidades sem que tal previsão esteja prevista 

no contrato de trabalho. O 
artigo 468 da CLT disciplina 
sobre essa situação:

Nos contratos individuais 
de trabalho só é lícita a 
alteração das respectivas 
condições por mútuo con-
sentimento, e, ainda assim, 
desde que não resultem, di-

reta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade 
da cláusula infringente desta garantia. 

§ único - Não se considera alteração unilateral a determinação do em-
pregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, 
anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança. 

Informamos que é de suma importância que o Técnico de Segurança 
do Trabalho, no ato da admissão, peça sua via do contrato de trabalho, 
pois se não constar cláusula expressa de alteração no contrato de tra-
balho, a empresa não pode fazer alterações sem o consentimento do 
trabalhador e caso a empresa haja de forma unilateral sem anuência do 
trabalhador tal alteração será ilícita.  

Da alteração do contrato de trabalho sem anuência do empregado 

FENATEST completa 25 anos de atuação

N 

o dia 10 de maio de 2017, a FENATEST 
completou 25 anos, com uma história 
pautada por diversos percalços negativos 

e positivos, e nos últimos quatro anos, vem bus-
cando a melhoria contínua para a valorização e a 
autoestima da importante categoria profissional 
de Técnicos em Segurança do Trabalho. Armando 
Henrique, presidente da entidade, lembra que a 
organização sindical é legalmente constituído de 
sistema federativo, composto na base por sindica-
tos, em 2º plano as federações e em 3º plano as 
confederações. “No caso dos TST´s, esta hierarquia 
sindical conta com Sindicatos Estaduais, Federação 
Nacional – FENATEST e (por adesão) a Confede-
ração Nacional dos Trabalhadores no Comercio – 
CNTC”, conta.  

De acordo com ele, a fundação da FENATEST deu-
-se em 10.05.1992, em Vitória, ES, por iniciativa 
de dirigentes sindicais dos Estados de SP, ES, BA, 
MG e SE. “Eu assumi a presidência da FENATEST 
em 2013, por transposição, com o afastamento do 

antigo presidente, e em 2014, por eleição com a 
atual Diretoria, depois de 12 anos de traumática 
articulação e enfrentamentos por nós encabeçados 
e adesão de sindicatos descontentes com a situa-
ção, quebrando o ciclo de domínio do grupo ante-
rior. Em 2013, deparamos com uma dura realidade, 
visto que após 21 anos de existência, a FENATEST 
não dispunha sequer de um escritório, toda a 
documentação estava irregular, entre outros pro-
blemas”, comenta, lembrando que 10% de toda 
contribuição sindical vai para a federação.

Com a nova gestão foram concentrados esforços 
para a estruturação da federação, na construção de 
uma base de dados administrativos e legalização 
da instituição, implementando um moderno pro-
grama de gerenciamento sindical, resultando em 
crescimento de 400% de todos os indicadores de 
resultados, registrados em pelo menos 32 quesitos. 

Além disso, a atual Diretoria iniciou a gestão com 
a reforma do Estatuto, limitando a uma reeleição 

para o cargo de Presidente. “O objetivo é atender 
a solidificação da estrutura desta Federação, lidar 
com as angústias e carências da maioria dos nos-
sos sindicatos filiados, não deixar prosperar a con-
taminação de tendências de interesses ideológicos 
e individuais para promover as condições dignas 
para nossos representados, em evolução continua-
da, focado na defesa dos 430 mil TSTs formados, 
dos quais 115 mil atuando na profissão, todos 
cadastrados em nossa base de dados, que, certa-
mente, esperam ser bem representados”, salienta.

Apesar das limitações, Armando conclui que os di-
rigentes que compõem o quadro da entidade estão 
convencidos de que, finalmente, “estão caminhan-
do para um modelo que represente a unidade de 
ações e fortalecimento da categoria dos TST´s, con-
quistando a força que temos e depende de ordem 
em nossas organizações representativas, conquis-
tando a confiança das bases, com consequentes 
filiações e adesões aos sindicatos, condição para 
uma boa representatividade sindical”, avalia.  
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Manifestação Brasília

SINTESP presente no Movimento Ocupa Brasilia

S 

INTESP foi a voz dos Técnicos de Segurança 
do Trabalho na grande manifestação, reali-
zada em Brasilia, dia 24 de maio, contra as 

Reformas que tiram os direitos dos trabalhadores

O movimento “Ocupa Brasília”, promovido por 
dezenas de segmentos populares na quarta-feira 
(24/5), foi o maior ato de oposição ao governo de 
Michel Temer (PMDB), já realizado na capital fe-
deral. Para as entidades organizadoras, a adesão 
ao protesto, que reuniu cerca de 200 mil pessoas, 
demonstra o crescimento da ideia de deposição 
do peemedebista (por causa das denuncias da 
JBS ) e contra as reformas (trabalhistas e previ-
denciária) que tiram os direitos dos trabalhadores, 
bandeira pela qual o SINTESP vem lutando com 
todas as suas forças e esteve representando seus 
associados na ocasião, com as participações do 
seu presidente Marquinhos e demais diretores 
como: Cosmo Palasio, Sebastião Ferreira, Valdi-
zar Albuquerque, Jorge Gomes da Silva e Paulino 
Gama, além das diretoras Selma Rossana e Tânia 
Santos, representando a força feminina da cate-
goria dos TSTs.

Conforme relato dos diretores presentes na mani-
festação, tudo estava fluindo muito bem, quando 
o ponto de ebulição do “Ocupa Brasília” se deu 
com a ação repressora das forças policiais, que 
dispararam diversas bombas de efeito moral e 
balas de borracha para tentar dispersar os mani-
festantes e sufocar o protesto. 

Em relato sobre o lamentável acontecimento, 
Cosmo Palasio, declarou que o SINTESP sabe, 
sim, colocar sua cara, mesmo quando não precisa 
disso, nem financeiramente e muito menos profis-
sionalmente. “Apenas somos lutadores e não vou 
levar em consideração a opinião de uma minoria 
de nossa categoria, que se pensasse bem ficava 
quieto. O que relato abaixo foi a mais pura verda-
de que vivemos. Avante mesmo!”:

“Sobre as manifestações em Brasília, acho impor-
tante contar as pessoas o que vivemos por lá. Logo 
cedo houve uma concentração no entorno do está-
dio Mané Garrincha tranquila e com diversos gru-
pos organizados por centrais sindicais, embora o 
tempo todo as pessoas, apesar das diferentes cen-
trais, visitassem os espaços dos outros, mas tudo 
na maior tranquilidade. Haviam representações de 
TODOS ESTADOS BRASILEIROS e todos segmentos 
de trabalhadores em um ambiente muito amistoso. 

Grupos que viajaram mais de 20 horas de ônibus e 
que retornariam para as suas regiões pelo menos 
mais 20 horas, logo após a manifestação.

A marcha em direção a Esplanada dos Ministérios 
estava agendada para as 10h00, mas muitos ôni-
bus, que vieram de locais bem distantes, ou ainda 
estavam a caminho ou retidos na entrada. A mar-
cha então teve inicio as 12h00. No trajeto entre o 
estádio e a Esplanada (cerca de 4 km) tudo correu 
muito bem, mas, no meio dele, começamos a ob-
servar a presença dos black boc´s ou estudantes 
com mochilas nas costas que não eram da mar-
cha. Dos caminhões de som a organização infor-
mou inúmeras vezes que ninguém mascarado 
estaria em meio a marcha. Em dado momento, 
como alguns não respeitaram as orientações dos 
sindicalistas, foram na direção deles e exigiram 
que abrissem as bolsas onde foram encontradas 
muitas pedras e objetos cortantes. Houve, nesse 
momento, um principio de tumulto - que a polícia 
observou do outro lado da rua, e, apesar dos cha-
mados de alguns da marcha, nada fez.

Ao chegar na entrada da Esplanada havia um blo-
queio policial, que exigiu que para que se pudesse 
passar todos OS PAUS DE BANDEIRA e FAIXAS fos-
sem deixados ali, o que foi atendido de imediato 
pelos manifestantes e, além disso, que todos fos-
sem revistados. Assim, todos que passaram por ali 
não tinham qualquer tipo de objeto além dos seus 
pertences pessoais. Passaram juntos representan-
tes da CNBB, da OAB e de outras entidades, além 
de representantes de todas centrais sindicais. Pelo 
que sabemos um grupo, que veio depois, se negou 
a passar pela revista e, talvez, essas pessoas te-
nham acessado o local com objetos que foram uti-
lizados no tumulto, pois em dado momento come-
çaram os conflitos dos policiais com os Black boc´s 

e a polícias simplesmente jogou gás de pimenta 
em todo mundo. O conflito tornou-se ainda mais 
intenso com os feridos que todos viram pela TV.

Nosso grupo, do SINTESP, junto com outros, por 
mais de uma vez, teve que se afastar devido aos 
efeitos do gás de pimenta, embora todos estives-
sem ali apenas exercendo o direito de expressar 
sua opinião. A questão da destruição dos prédios 
também nada teve a ver com os manifestantes 
sindicalistas, aliás, estranho que vendo aquilo 
tudo e naquela proporção os prédios não tives-
sem protegidos o que era totalmente possível.

Quem me conhece sabe que não aprecio violên-
cia e não concordo com a destruição de qualquer 
coisa que seja - ao mesmo tempo sou defensor de 
qualquer tipo de liberdade. Na minha forma de ver, 
o que ocorreu em Brasília foi além da manifestação 
e poderia ser totalmente evitado houvesse mais 
cuidado e ação inteligente”, pontuou Cosmo.

O presidente Marquinhos, representando a voz dos 
TSTs e todos os trabalhadores do Brasil, assumiu 
um dos carros de som e deu seu recado sobre a 
não aceitação das reformas que ceifam os direitos 
dos trabalhadores e colocam em risco a seguran-
ça e saúde de todos os trabalhadores brasileiros. 
“Participamos para dizer não as mudanças que o 
governo quer fazer e dizer sim aos trabalhadores e 
à segurança e saúde do trabalho. Não vamos per-
mitir que matem e mutilem nossos trabalhadores, 
o que, com certeza, vai gerar ainda mais prejuízos 
para a previdência social. Vamos lutar até conquis-
tar a vitória!”, salientou Marcos.  
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Geral Fenatest - Microsoft

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!!!
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omper os preconceitos quanto 
à empregabilidade da pessoa 
com deficiência e construir uma 

ponte entre aqueles que podem e que-
rem trabalhar e os que oferecem vagas 

com garantias trabalhistas e previdenciárias são 
desafios que demandam a participação da socie-
dade. Com essa visão, no dia 11 de maio de 2017, 
o Sincovaga – Sindicato do Comércio Varejista de 
Gêneros Alimentícios do Estado de São Paulo, por 
meio do programa Coexistir, em parceria com o 
SINTESP e o Espaço Cidadania, realizou o encon-
tro “Diálogos sobre a Empregabilidade da Pessoa 
com Deficiência”. Neste evento, foram realizados 
debates e exposição em grupo sobre os desafios 
de viabilizar a inclusão de pessoas com deficiência 
nas empresas e no mercado de trabalho.

Maria de Fátima e Silva, coordenadora do pro-
grama Coexistir ressaltou que na contratação de 
pessoas com deficiência, no desenvolvimento de 

ações necessárias para que essas 
contratações sejam feitas, seja 
garantida a qualidade da inclusão 
dessas pessoas. “Acho que um 
dos maiores desafios que temos, 
quando fala de inclusão, por in-
crível que pareça passados tantos 
anos que estamos discutindo o 
tema, ainda é falta de informa-
ção, então eventos como esse 
dão a possibilidade de troca entre empresas, insti-
tuições, o serviço público, a própria fiscalização, por 
isso são oportunidades com as quais as pessoas 
constroem outros conceitos, elas saem um pouco 
mais preparadas para lidar com esses desafios de 
uma maneira mais assertiva”, observou. 

A especialista frisou que acredita que neste cená-
rio, a liderança sempre vai ser convencida pela qua-
lidade e pelo resultado do trabalho que está sendo 
feito. “Se eu trago um profissional com deficiência 

dentro de um processo correto, que é contratado 
pelas suas competências e habilidades e ele de-
senvolve o seu trabalho da melhor maneira, essa 
liderança vai se motivando e vai reaprendendo 
esse olhar sobre a deficiência”, destacou. 

Para Fátima, temos que considerar a questão 
da cultura, que ainda é bastante assistencia-
lista, que olha para a pessoa com deficiência 
sob o aspecto da limitação, não considerando 
que essa limitação é uma das características, 
mas não define a pessoa. “Esse viés nos leva 
a apontar que as áreas de recrutamento e sele-
ção precisam ser mais criativas na hora de bus-
car esses profissionais. Portanto, só anunciar a 
vaga não basta. Tem que buscar essa pessoa 
onde ela está, pois as vezes ela não está lá na-
quele site onde o recrutador anunciou a vaga. 
Desta forma, é necessário a criatividade, buscar 
novas alternativas  e se associar à parceiros que 
tenham bons trabalhos podem ajudar muito 
nesse momento”, afirma.

Graças à crescente mobilização social, as edições 
dos “Diálogos” se tornaram mais concorridas, e 
seus propósitos mais abrangentes: um dos ob-
jetivos do programa é “derrubar os mitos e pre-
conceitos na área da deficiência visual”, segundo 
Clemente. Para tanto, empresas que empregam 
pessoas com essa deficiência são visitadas.

Curiosidades
Nas indústrias metalúrgicas ligadas ao Sindicato 
dos Metalúrgicos de Osasco, em 2016, 104,6% 
das vagas das cotas estão ocupadas. Ou seja, o 
número de postos para trabalhadores com defi-
ciência está maior do que o estipulado pela Lei.

No mundo existe mais de 1 bilhão de pessoas 
com deficiência, aptas a trabalhar.

O IBGE informa que, com base no ano de 2016, 
de acordo com os registros do Ministério do Tra-
balho e Previdência Social, o Brasil tem:

• 2,8 milhões de pessoas com deficiência com 
ensino superior concluído,

• 7,8 milhões de pessoas com deficiência com 
ensino médio completo, e

• 12,8 milhões de pessoas com deficiência ocu-
padas como empregados.

• Menos de 400 mil trabalhadores com deficiên-
cia têm carteira assinada.

Segundo Mirdes de Oliveira, diretora da pasta da 
Diversidade do SINTESP, a participação do SINTESP 
nesses eventos mostra a importância desse profis-
sional como facilitador na inserção da PCD numa 
empresa, pois, o olhar do TST quanto aos postos 
existentes e atividades exercidas no trabalho auxi-
lia o RH da empresa na contratação. “Também há 
essa interação em relação aos reabilitados que a 
empresa tem que fazer a recolocação, e o TST deve 
acompanhar esse processo, como forma de ampliar 
o conhecimento dos profissionais TSTs, colaboran-
do na quebra dos paradigmas no ambiente de tra-
balho”, observou Mirdes. Ela também reafirmou as 
posições da Maria de Fátima e de Clemente de que 
a informação tem que chegar a todos. 

SINTESP apoia “Diálogos sobre a  
   Empregabilidade da Pessoa com Deficiência”
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Convenção Coletiva

Sintesp fecha Convenção Coletiva de Trabalho 2016/2017

A 
pós várias fases de intensa negocia-
ção, o SINTESP assinou a Convenção 
Coletiva de Trabalho 2017 dos Técni-

cos de Segurança do Trabalho com a Fiesp – Fe-
deração das Indústrias do Estado de São Paulo 
e Sindicatos Patronais Signatários, no dia 29 de 
maio, na sede da Fiesp, na Av. Paulista, 1313, 
São Paulo, SP.

Conforme INPC IBGE, a inflação acumulada en-
tre o mês de maio/16 à abril/17 foi de 3,99%, 
sendo repassado o reajuste integralmente para 
toda a categoria do Estado de São Paulo, e o 
Piso Salarial Normativo passando a ser no valor 
de R$ 3.307,13, a partir de 01 de maio de 2017 
para todo o Estado de São Paulo Paulo.

Lembramos que o profissional TST não pode 
receber o salário abaixo do piso da categoria.

Sabemos que o valor fechado não é o proposto 
em nossa pauta de reinvindicação, no entan-
to, ressaltamos que a convenção dos Técnicos 
de Segurança do Trabalho tem um caráter de 
difícil negociação, pois abrange todos os seg-
mentos empregadores. Informamos que os 

demais benefícios 
devem acompanhar 
a categoria prepon-
derante, uma vez 
que consideramos 
o piso salarial como 
fator mais impor-
tante do acordo.

Por isso, salien-
tamos que neste 
acordo mantivemos a garantida a participação 
dos TSTs em cursos, seminários, congressos 
técnicos de interesse da categoria ou eventos 
devidamente comprovados, limitados a 10 
(dez) dias por ano, mais 2 (dois) sábados, nas 
empresas que possuam expediente aos sába-
dos, sem prejuízo salarial, inclusive das férias, 
13º salário e descanso remunerado, desde 
que pré-avisada a empresa por escrito com 
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) 
horas, bem como, ficando estendidas ainda as 
demais cláusulas e os respectivos benefícios 
constantes das negociações coletivas aplicá-
veis para a categoria profissional preponde-
rante nas empresas, nas quais prestem seus 

serviços profissionais, obedecendo a data de 
início de vigência da presente convenção. 

Gostaríamos de avisar que o prazo para pro-
tolocar a Carta de Oposição ao desconto da 
Assistencial – valor que corresponde às nego-
ciações do dissídio – é de 10 dias úteis, ou 
seja, de 30 de maio a 12 de junho, e deve ser 
apresentada pelo próprio interessado, escrita 
de próprio punho, em duas vias.

Mais informações sobre a Convenção Coletiva 
de Trabalho 2017, entrar em contato com o 
SINTESP pelo telefone (11) 3362-1104, ou pelo 
site www.sintesp.org.br no Fale Conosco.  




