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Sucesso de público e conteúdos técnicos
marcam atuação do SINTESP como co-promotor
em mais uma edição da Expo Proteção

F

irmando-se como um dos eventos mais
relevantes para as áreas prevencionista e
emergencista brasileiras, a Expo Proteção
- 7ª Feira Internacional de Saúde e Segurança do Trabalho e a Expo Emergência
- 10ª Feira de Resgate, Atendimento Pré-Hospitalar,
Combate a Incêndio e Emergências Químicas, realizadas pela Proteção Publicações e Eventos e em parceria com o SINTESP como entidade co-promotora,
entre os dias 16 e 18 de agosto, no Expo Center
Norte, em São Paulo, SP, ...
confira na p. 06
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Editorial
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Parcerias que dão certo
Marcos Antonio de
Almeida Ribeiro
Presidente do SINTESP

ATENÇÃO!!!
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

T

oda e qualquer organização seja ela de qual
ramo for, para que tenha sucesso em suas atividades, necessita, sem dúvida nenhuma, de
poder contar com bons parceiros para que seu negócio
alcance pleno êxito. Neste sentido, o nosso SINTESP,
desde a sua criação, mesmo antes quando era uma
associação de profissionais, já tinha como meta esta
prerrogativa. Passaram-se vários anos e em todas as
diretorias que assumiam a nova gestão, entre as metas tinha-se como ponto principal, sobretudo, angariar
uma quantidade significativa de parceiros, mas sempre
visando a excelência nestas parcerias, pois sempre acreditamos que parceria tem que ser boa e de qualidade
para ambos os lados.

de quem estamos nesta situação, a feira foi realizada
novamente e como sempre se firmando como um dos
eventos mais relevantes para as áreas prevencionista
e emergencista brasileiras, a Expo Proteção - 7ª Feira
Internacional de Segurança e Saúde e do Trabalho e a
Expo Emergência - 10ª Feira de Resgate, Atendimento
Pré-Hospitalar, Combate a Incêndio e Emergências Químicas, realizadas pela Proteção Publicações e Eventos e
em parceria com o nosso SINTESP como entidade co-promotora, entre os dias 16 e 18 de agosto, no Expo
Center Norte, em São Paulo, SP, atendendo às expectativa e trazendo bons resultados aos expositores. Os mais
de 40 mil visitantes tiveram acesso às últimas novidades
em produtos e serviços voltados à SST e Emergência.

Assim sendo, em um determinado tempo, depois de
inúmeros contatos e reuniões, recebemos um convite
para participar de uma importante parceria no ramo de
feiras e congressos, sendo que que se tratava de entrarmos co-promotores de uma das maiores feiras de
segurança e proteção do país. É claro que a diretoria
sabia das inúmeras dificuldades que ambos encontraríamos, mas o gestor que administrava o sindicato na
época aceitou mais este desafio. Foi assim, então, que
começamos a participar da organização da primeira feira chamada Expo Proteção.

O SINTESP marcou sua participação congregando ações
importantes como o VI CIPASSAT – Ciclo de Palestras sobre Saúde, Segurança e Acidentes do Trabalho; o 7º ENEC
– Encontro Estadual de Cipeiros da Construção Civil, em
parceria com o Sintracon-SP; e o ENETEST – Encontro
Estadual dos TSTs e Comemoração ao Dia do SESMT.

O sucesso deu-se a partir daí, e de dois em dois anos
realizamos, como co-promotores e com muita satisfação, esta importante feira no ramo da Segurança e
Saúde do Trabalho.
Este ano, mais uma vez, mesmo com as condições políticas e econômicas adversas as quais o nosso país está
atravessando, e nem precisamos comentar por causa
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Para nós, desta diretoria atual, participar como co-promotor da Expo Proteção foi uma grande honra, pois, a cada
ano, a feira e seus eventos paralelos conquistam resultados
significativos e que contribuem para a melhoria contínua
do mercado de SST. E os números, conforme apresentados
na matéria especial desta edição, comprovam os esforços
realizados em conjunto para o sucesso do evento.
Por isso, temos a certeza que “esta parceria deu certo”
de que outras também sempre serão bem-vindas para
a nossa entidade. É desta maneira que galgamos nosso
crescimento no mercado de SST e ajudamos na melhoria contínua em prol de todos os trabalhadores.

DIRETORIA ESTADUAL
Titulares: Wagner Francisco de Paula, Rene Alves Cavalcanti, Adonai Gomes Ribeiro, Cosmo Palasio de Moraes
Junior, Luiz de Brito Porfírio, Rogério de Jesus Santos e
Valdemar José da Silva. Suplentes: Mirdes de Oliveira,
Homero Tadeu Betti, Paulino Gama Gregório da Silva,
Nelson Matias Pereira, Laércio Sabiru Custódio, José
Antonio da Silva e Ismael Gianeri.                    
VICE-PRESIDENTES REGIONAIS
ABCDMRP: Luiz Carlos Crispim Silva. Osasco: Marcos
Valerio Piedade. Ribeirão Preto: Evaldir Jesus de
Moraes. Vale do Paraíba: Jacy Pitta. Campinas: Marcelo
Assalin Zambon. Santos: Valdizar Albuquerque da Silva.
Sorocaba: Almir Rogerio Costa Ferreira. Presidente
Prudente: Claudio Pereira de Lima. São José do Rio
Preto: Maria Helena Alves Tremura Gomes. Guarulhos:
Selma Rossana Silva.
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Cursos aos finais de semana
		 agitam a Regional Guarulhos

N

os meses de
julho e agosto,
o SINTESP Regional Guarulhos promoveu
os cursos de Instrutor de Segurança para Operadores de
Empilhadeira, ministrado pelo
Instrutor Técnico em Segurança do Trabalho e Engenheiro
de Segurança no Trabalho Tiago Alameu; e Instrutor de Segurança no
Trabalho em Máquinas e Equipamentos
NR 12, ministrado pelo Técnico em Segurança do Trabalho e também Engenheiro
de Segurança do Trabalho, Paulo Neres.
“Os cursos aconteceram em finais de semana, favorecendo, assim, profissionais
de outras cidades e até mesmo de outros
Estados, dos setores mais variados tais
como Transportes, Metalúrgicos, Químicos, Construção Civil, Agropecuária
e empresas de assessorias”, informou
Selma Rossana, vice-presidente da Regional Guarulhos.
Para ela, a realização desses cursos
causa uma grande satisfação pela qualidade observada pelos participantes,
elevando assim o conhecimento mútuo
e o maior respeito pelo compromisso da
profissão. “Teremos ainda esse ano os
cursos de Instrutor de CIPA, Instrumentos de Medição - Higiene Ocupacional,
bem como, novamente, os cursos de NR
12 e Empilhadeira; e estamos em fase
de desenvolvimento de um treinamento sobre Acompanhamento Pericial que
iremos divulgar em breve”, avisou.

e receptivos. Em suma, parabéns Selma, tudo isso é mérito seu pela ótima
administração. Certamente farei outros
cursos no SINTESP Regional Guarulhos
e também indicarei para outros profissionais”, pontuou Márcio.
Outro participante, Vanderlei Amorim
da Silva, destacou que não havia nenhuma observação a fazer, pois considerou que o curso foi ótimo e atendeu
suas expectativas. “Parabéns a todos
do SINTESP Regional de Guarulhos”,
expressou.

Os cursos na Regional Guarulhos atenderam as expectativas
dos participantes. A Regional ainda colaborou com a Sipat dos
Correios e recebeu a visita dos alunos do Senac Garulhos, com a
presença do presidente do SINTESP, Marquinhos

Selma informa que depois da realização dos
cursos a equipe da Regional Guarulhos tem o
hábito de solicitar avaliação por email, deixando, dessa forma, o participante mais a vontade para expressar suas ideias, críticas, elogios
e sugestões de melhorias. Ela comentou que
foram recebidos alguns feedbacks muito bons.
Destacamos alguns deles:
O participante Márcio Bering assistiu o curso
NR 12 e disse que também é ministrante de
treinamentos, com especialização em treina4

S

mento de CIPA, atendendo grandes empresas
como Allianz, C&A, AON, Ticket, Biogen, Jaguar
Land Rover, BNP Paribas, entre outras. “Por
esse motivo consigo avaliar criteriosamente o
profissional que está ministrando algum curso
para mim, sendo o professor Paulo, por exemplo, um excelente profissional muito qualificado e preparado com relação ao grau de conhecimento e apresentação. Destaco também a
estrutura da sua empresa para conosco tendo
em vista um excelente atendimento. Além disso, gostaria de parabenizar os integrantes da
equipe da Regional, que são muito educados
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Selma contou ainda que em agosto
eles receberam a visita dos alunos do
Curso Técnico em Segurança do Trabalho do Senac Guarulhos. “A professora
Hosilene trouxe os alunos para conhecerem o espaço, que está a disposição
sempre que eles precisarem de algum
apoio pedagógico”, disse. Ela ressaltou
que o presidente Marquinhos estava
presente e saudou os alunos reforçando a importância da união na área de
SST. Selma destacou que, além da troca
de conhecimentos, o foco da reunião
foi dar a oportunidade para os alunos
informaram sobre a matéria que estão
desenvolvendo em relação a prática de
treinamentos e montagem de eventos.
“Marquinhos aproveitou para esclarecer as dificuldades que o profissional
TST vai ter no futuro, caso realmente
a reforma trabalhista seja aprovada”,
observou Selma.

Segundo Selma, outra participação do SINTESP
Guarulhos no mês de agosto foi na Sipat dos
Correios, com site dentro do aeroporto de cargas em Cumbica. Selma compareceu a abertura
do evento, representando o SINTESP, a pedido
da Técnica em Segurança do Trabalho Amanda,
e ministrou a palestra técnica sobre “Proteção
Auditiva”. “O SINTESP e suas regionais, sempre
que solicitados, atendem as necessidades dos
profissionais, levando a missão do sindicato de
estar sempre presente e contribuindo para o
aprimoramento da SST nos ambientes de trabalho”, declarou.
P
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Conteúdos técnicos e aulas práticas são sucesso
				 nos cursos da Regional ABCDMRP

A

Regional ABCDMRP do SINTESP realizou,
nos dois últimos finais de semana de
agosto, dois treinamentos: o curso para
Instrutor de NR 20 Líquidos Combustíveis e Inflamáveis, que ocorreu no período de 9 a 11/08, com
21 horas e participação de 17 profissionais entre
Técnicos e Engenheiros de Segurança. As aulas
práticas foram realizadas no Centro de Treinamento da empresa Stilo, em Santo André, com os
instrutores Sérgio Rivaldo e Emerson Lopes, engenheiros e TSTs, ambos especialistas no assunto.
Segundo Luiz Crispim, vice-presidente da Regional
ABCDMRP, o treinamento de formação para Instrutor
de NR 35 – Trabalho em Altura, foi realizado no período de 23 a 26/08, com carga horária de 32 horas,
com a participação de 10 profissionais. “O treinamento prático foi realizado nas dependência da ABPA, na
Pça. da República. Os instrutores foram Jadson Martins, Cícero Alves e Edinaldo Santos, todos Técnicos de
Segurança do Trabalho e Bombeiros Civis”, destacou.
Conforme Crispim, a importância destes cursos
de capacitação profissional aos nossos asso-

ciados se deve ao fato de que nossas regionais
atendem a demanda dos profissionais de forma
descentralizada, possibilitando que estes tenham
maior comodidade em suas regionais, evitando toda uma logística
de mobilidade e incentivando as
ações nas Regionais também.
“Mesmo com o atual cenário de
crise, os nossos profissionais associados ou não, vem buscando, de
forma gradual, a sua reinserção
O atendimento às demandas de diversas cidades tem sido
no mercado de trabalho, através
marca registrada dos cursos da Regional ABCDMRP e
contribuído para a capacitação técnica dos profissionais
da capacitação técnica e aprimoramento por meio dos cursos
ministrados pelo SINTESP. Desta forma, estamos “As avaliações nos questionários mostram que
ampliando as possibilidades da busca de uma as notas obtidas têm sido acima da média entre
oportunidade no mercado, cada vez mais, disputa- 8 a 10 pontos, considerados de bom a ótimo, o
do nesse atual quadro de conjuntura econômica e que nos incentiva muito a continuar realizando
política do país”, considera Crispim.
o trabalho. Assim, estamos cumprindo nosso papel como verdadeiros representantes de classe e
Segundo ele, os profissionais TSTs têm participado contribuindo para o aprimoramento técnico dos
dos treinamentos na Regional ABCDMRP e gos- profissionais, ampliando suas chances no mercatado muito dos conteúdos e práticas efetuadas. do de trabalho”, avalia Crispim.

Especial
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Sucesso de público e conteúdos técnicos
marcam atuação do SINTESP como co-promotor
em mais uma edição da Expo Proteção

F

irmando-se como um dos eventos mais
relevantes para as áreas prevencionista e
emergencista brasileiras, a Expo Proteção
- 7ª Feira Internacional de Saúde e Segurança do Trabalho e a Expo Emergência
- 10ª Feira de Resgate, Atendimento Pré-Hospitalar,
Combate a Incêndio e Emergências Químicas, realizadas pela Proteção Publicações e Eventos e em
parceria com o SINTESP como entidade co-promotora, entre os dias 16 e 18 de agosto, no Expo Center
Norte, em São Paulo, SP, atenderam às expectativas,
trazendo bons resultados. Os mais de 40 mil visitantes tiveram acesso às últimas novidades em produ- “Os números comprovam os esforços realizados
tos e serviços voltados à SST e Emergência. Os even- em conjunto para o sucesso do evento. “Para, nós,
tos oportunizaram diversas capacitações paralelas. do SINTESP, o evento foi muito positivo. Vale destacar que o nosso estande foi um dos mais visitados,
O SINTESP marcou sua participação congregando com participação de profissionais do país todo, que
ações importantes como o VI CIPASSAT – Ciclo de vieram tirar suas dúvidas, aproveitar os conteúdos
Palestras sobre Saúde, Segurança e Acidentes do técnicos das palestras que foram proferidas no
Trabalho; o 7º ENEC – Encontro Estadual de Cipei- auditório do estande, compartilhar conhecimentos
ros da Construção Civil, em parceria com o Sintra- e fazer network. Nossa equipe de funcionários e
con-SP; e o ENETEST – Encontro Estadual dos TSTs todos os nossos diretores estão de parabéns. O
e Comemoração ao Dia do SESMT. Para Marcos A. atendimento durante os três dias foi excelente,
Ribeiro, presidente do SINTESP, participar como co- houve muita interatividade, com sorteios de brin-promotor da Expo Proteção é uma grande honra, des, conversas proveitosas, atuação mais próxima
pois, a cada ano, a feira e seus eventos paralelos com parceiros de longa data, além da prospecção
conquistam resultados significativos e que contri- de novas parcerias. Diante dos resultados, nossas
buem para a melhoria contínua do mercado de SST. expectativas são de que a próxima edição será tão
bem-sucedida quanto. Estaremos juntos novamente, com certeza!”, comenta Marquinhos.

Diversos profissionais prevencionistas, em sua
maioria TSTs, prestigiaram a sétima edição do
ENETEST e tiraram dúvidas sobre o e-Social

6
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Na oportunidade, o SINTESP realizou, no dia 17 de
agosto, o ENETEST - Encontro Estadual dos Técnicos
de Segurança do Trabalho, com o objetivo de promover debates sobre os problemas relacionados à
segurança e saúde do trabalhador, com foco especial nas atividades que compreendem os TSTs, com
a apresentação da palestra sobre o “E-social e os
impactos na SST”, ministrada por Eduardo Milaneli.
A mesa de abertura foi composta por Armando
Henrique, presidente da FENATEST; Marquinhos,
presidente do SINTESP; João Donizete Scaboli, da
Fequimfar; Cleonice de Souza, da UGT; Alexandre Gusmão, diretor da Revista Proteção e gestor da Expo Proteção; Leonídio Ribeiro, da Obesst;
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Na abertura, o presidente Marquinhos e
autoridades convidadas destacaram a reforma
trabalhista e as mudanças que estão por vir

Valdizar Albuquerque, deputado estadual suplente
e vice-presidente da Regional Baixada Santista do
SINTESP; Adir de Souza, presidente do Sintespar; e
Leonice da Paz, presidente da Fundacentro.
Na cerimônia de abertura, o presidente da Fenatest, Armando Henrique, fez considerações sobre a
reforma trabalhista e o Projeto de Lei 6179/09, do
deputado Bonifácio de Andrada, de Minas Gerais,
que institui o bacharelado em Segurança do Trabalho, aconselhando os presentes a acompanharem as
ações da Fenatest e do SINTESP via portais e redes
sociais dessas entidades para ficarem a par dos
acontecimentos e posicionamentos das entidades.
Reformas

Ao saudar a todos, em especial Alexandre Gusmão,
presidente da Expo Proteção e da Revista Proteção,
com a qual o SINTESP tem uma excelente parceria
para a realização como co-promotor do evento,
Marquinhos, presidente do SINTESP, por sua vez,
destacou a importância do ENETEST para reunir os
profissionais da categoria e a oportunidade de trazer à luz assuntos que pautam o dia a dia de todos
e carecem de atenção e, mais ainda, de ações proativas. “Nós, que somos da área prevencionistas, temos que estar bastante ‘vivos’, principalmente em
relação ao momento que estamos atravessando
para tomar as atitudes necessárias, uma vez que o
futuro do TST é incerto, pois a reforma trabalhista
vem para tirar o direito dos trabalhadores e, nós,
TSTs, somos a categoria que mais sofre assédio
moral dentro das empresas”, observou.
P
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Marquinhos chamou a atenção ao fato de que os
TSTs não valorizam o seu sindicato, mesmo com todas as iniciativas e conquistas que já foram alcançadas, como é o caso do piso salarial mais alto do país.
Para ele, essa postura dos profissionais prejudica
ainda mais o cenário da categoria diante da nova redação da reforma trabalhista. “O sindicato dos TSTs
está correndo o sério risco de fechar as portas e se
isso acontecer vocês vão ter que negociar aumento
direto com o patrão. Queremos ver quem vai conseguir manter o piso da categoria ou obter algum aumento real?!”, alertou chamando os profissionais a
se juntarem ao SINTESP nesta luta contra a reforma
e em defesa da categoria. “Nós não gostaríamos de
fechar as portas porque somos uma categoria que
representa a única bandeira que podemos dizer
que não tem partido, que não tem ideologia, que
é a bandeira verde, da Segurança e Saúde do Trabalhador. Sabemos que nossa luta é valorizada pelo
trabalhador, mas o empresário não enxerga assim,
para muitos é despesa, mas nós, TSTs, sabemos que
quem investe em segurança e saúde do trabalha só
tem a ganhar”, ressaltou Marquinhos.
Durante a solenidade, os demais integrantes da
mesa parabenizaram o SINTESP pela iniciativa e
exaltaram seus esforços para dar voz aos profissionais prevencionistas nos ambientes de trabalho. A presidente da Fundacentro, Leonice da Paz,
destacou em suas palavras o privilégio de participar de eventos tão importantes para a área de
SST se referindo à Expo Proteção e ao ENETEST;
e agradeceu ao SINTESP pela parceria com a Fundacentro, parabenizando Marquinhos pelo teor do
seu discurso. “Ao trazer para discussão a reforma
trabalhista percebemos que o Marquinhos não faz
um discurso fácil, mas é um discurso humano, até
pela sua expertise de tantos anos e de dedicação
nesta área”, destacou. Para Leonice, a sinergia que
existe entre o SINTESP e demais parceiros junto
à Fundacentro também é muito importante para
o setor. “É o que tem feito a entidade sobreviver
durante todos esses anos”, lembrou.

as questões a respeito da saúde dos trabalhadores em termos regionais, atuando pontualmente
para resolver os problemas em seus municípios.
No encerramento da solenidade,
Orlandino dos Santos, TST de Duque de Caxias, RJ, responsável
pela criação das Cipas nas Escolas,
prestou homenagem ao diretor da
Revista Proteção, Alexandre Gusmão, pela grande contribuição
que vem dando ao mundo da
segurança e saúde no trabalho.
O evento contemplou também mais uma comemoração pelos 45 anos do SESMT, ocorrido dia
27 de julho passado. O SINTESP ofereceu um bolo
para celebrar esta data importante junto aos prevencionistas presentes ao ENETEST.
Os parceiros dessa edição foram: Instruterm, Safetline, Dantecsafety, Soft Works, Jorge Gomes, Marcos
Vinicius de Moraes, Sintespar, na pessoa de seu presidente Adir; Montana, Luvex, Plasmodia, Fujiwara,
Marluvas, NS Equipamentos, aos quais agradecemos pela valiosa participação por meio de doação
de brindes que foram sorteados no estande do SINTESP, no último dia da feira.

O SINTESP promoveu diversas palestras técnicas
em seu estande, com participação internacional
de Nelson Leite e Sá (na foto, abaixo)

Milaneli, não há motivo para se preocupar, pois o
e-Social muda um pouco os fluxos do processo, mas
não muda nada em termos de aspectos legais. “Pelo
contrário, ele ajuda a regular alguns aspectos legais
e administrativos que antes eram feitos, muitas vezes, numa sequência não muito correta”, observa.
Para o momento atual, Milaneli acredita que o
técnico tem que se focar muito mais em buscar
conhecimento tecnológico, entender em como vão
funcionar os sistemas, como que a ferramenta pode
ajudar na vida dele para fazer menos trabalhos manuais, uma vez que a inteligência artificial que os

O e-Social
e os TSTs

A palestra sobre o “e-Social e os impactos
na SST” foi o ponto alto
na programação do
SINTESP. O especialista,
Eduardo Milaneli, engenheiro Químico e de
Segurança do Trabalho,
mostrou os itens mais
relevantes que existem
nesta ferramenta para
os TSTs. Em entrevista
ao Jornal Primeiro PasEm suas palavras, Adir de Sousa, presidente do so, Milaneli, pontuou
Sintespar, observou que o feito mais importante questões interessantes
dos sindicatos de TSTs, que nos idos de 1980 a e fez alguns esclareprofissão era conhecida como Supervisor de Se- cimentos diretamente
gurança, foi sonhar que um dia a maioria dos pre- ligados ao universo
sentes em mais esse ENETEST seriam Técnicos de da SST. Observamos
Segurança do Trabalho. “Esse sonho se concreti- que os TSTs ainda têm
zou”, afirmou. Ele exaltou os trabalhos da Funda- muitas dúvidas sobre ecentro em prol da SST e a valiosa contribuição que -Social e, num primeiro
as pesquisas conduzidas pelos técnicos da entida- momento, a ferramenta
de fornecem aos profissionais que atuam na área; assusta quem começa a
e destacou que os TSTs devem priorizar também lidar com ela, mas para
S
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sistemas podem trazer na gestão de SST vai fazer
com que ele, de fato, consiga exercer a profissão no
chão de fábrica, bem como na negociação dentro
das empresas com os setores que são os auxiliares
para ajudarem a fazer a prevenção de acidentes e
doenças nos ambientes de trabalho.
O especialista avalia que depois que for feita a
implementação do e-Social, a ferramenta vai tirar
uma carga documental muito grande das costas
do profissional. “Isso é positivo e garante a sustentabilidade da informação, pois da forma como
estava sendo feito até hoje, muitas informações se
perdem. A cada troca de profissional, por exemplo,
há uma defasagem informativa, pois os dados estavam no computador do TST que foi embora ou
no seu pen drive e ele fazia do jeito dele, ou seja,
não há uma padronização da própria empresa e
com o e-Social abre-se uma plataforma linear, um
jeito sistêmico de fazer da empresa e, assim, é o
profissional que entra que vai ter que se adequar
ao método que a empresa criou”, apontou.
Sobre o fato de que o universo mercadológico conta
com tipos diversos de empresas e dos mais variados
portes, vindo a ser necessário que cada setor tenha
que seguir um padrão ou uma regra diferenciada
para atender o e-Social, Milaneli esclarece que independente do setor que o TST irá transitar, o processo
que o e-Social vai estabelecer para as empresas é o
mesmo, seja uma empresa de comércio, um agronegócio, uma indústria, um segmento de serviços, não
há diferenciação na adoção do e-Social em si. “O
que pode acontecer é que o e-Social vai pegar muitas coisas pelo fato de ninguém fiscalizar ou monitorar, ou melhor, quando existe uma maneira não
muito adequada de trabalhar no início desse processo, fica muito difícil de proceder depois, uma vez
que a área de SST

Esta edição da feira foi positiva para o SINTESP e a
Proteção, cujo diretor, Alexandre Gusmão, obteve
grande reconhecimento durante o evento
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pega o fim do processo e é quem vai ter que assumir
as responsabilidades. Uma empresa de terceirização
de serviços, por exemplo, para cada contrato que ela
tem, deveria ter um CNPJ, mas normalmente não é
isso que acontece, ela tem um único CNPJ que é a
matriz administrativa e todos os seus profissionais
trabalham nas empresas, como que ela vai reportar
isso? Como vai ser o seu LTCAT? Fica uma situação
meio complicada de gerir e prestador de serviços
hoje sofre bastante porque as empresas exigem
métodos de trabalhos diferentes e agem de acordo
com culturas de segurança muito distintas. Por isso,
com o e-Social esses processos vão ser melhores
formatados para que a responsabilidade, que vai
continuar sendo solidária, mas que vai levar a aumentá-la por parte do prestador de serviços dentro
das empresas e, com isso, os melhores prestadores
de serviços, os mais bem preparados, serão os que
vão crescer. Esse novo cenário deixa bem claro que
as pequenas empresas que nunca deram valor para
a área de SST ou não estão muito preocupadas com
o risco que o trabalhador está exposto, vão acabar
se extinguindo do mercado”, ressaltou.

Com ajuda de diversos parceiros, o SINTESP
promoveu o sorteio de brindes e uma maior
interação junto aos seus visitantes

viço vai ter que se integrar com a empresa de uma
forma sistêmica para conseguir entregar a informação que a empresa precisa para ela não ser autuada
ou notificada perante o e-Social”, orienta.

O especialista destaca também que o papel do TST
dentro do escopo do e-Social vai até um ponto. “Vivemos ainda numa época em que o TST tem uma
Integração SST x RH
crença enraizada de que ele tem que abraçar tudo
A perspectiva de que aumentem os postos de tra- ou que a empresa só tem o técnico por que existe
balhos para os TSTs atuarem a partir do implemento uma obrigação legal e isso não é uma máxima verdo e-Social é certa, na opinião de Milaneli. “A oferta dadeira. Existe o TST porque precisa, como precisa
de trabalho vai se ampliar porque os números de ter o gerente de RH, o inspetor de Qualidade, entre
serviços também vão aumentar significativamente. outros, então, o TST deve começar a valorizar um
Tem muitas empresas que não tem os laudos e vão pouco mais o trabalho dele e, sobretudo, começar
precisar fazer, não tem os programas (PPRA, LTCAT, a pontuar qual é o seu trabalho dentro da empresa
PCMSO etc) e vão precisar construí-los, algumas definitivamente. Ele precisa começar a se posicionar
organizações terão que constituir procedimentos de sobre os seus objetivos, seus planos de gestão para
análise de investigação de acidentes, então, prova- a empresa, destacando o que é relevante para o travelmente, isso tudo vai gerar muitos treinamentos, balho dele, o que exige mais atenção para garantir
orientações e consultorias. Por isso, vai aumentar efetivamente a segurança e saúde dos trabalhadomuito o trabalho da consultoria na implantação do res e, consequentemente, ajudar a empresa, pois
e-Social. E isso chama a atenção num aspecto que suas ações bem direcionadas significam redução de
precisamos ficar atentos porque tem grandes orga- custos também, entre outros ganhos”, salienta.
nizações de consultoria, até internacionais, que estão entrando nesse contexto de prestação de servi- Milaneli informa que o e-Social vem para integrar a
ços e tem empresas especializadas em SST que não área de SST com a de RH, é um caminho sem volta.
estão percebendo que existe uma oportunidade de “Existe uma ala que defende a separação da área
negócio gigantesca para aproveitar”, conta.
de SST de outras, que ela deve ser direta com a área
de produção, por exemplo, mas o e-Social mostra
Milaneli diz que o mais importante hoje não é só que, cada vez mais, a SST está integrada ao RH e
elaborar o laudo para entregar, mas, sim, fazer a as documentações do e-Social estão muito focadas
gestão desse laudo. Outro ponto é que o prestador nesse padrão”, afirma.
de serviços de saúde ocupacional, que são as clínicas credenciadas, vão precisar estar preparados para O especialista destaca que o TST tem que se preparar
atender a demanda no prazo correto. “O ASO, por para aprender a construir as áreas de trabalho, monexemplo, tem que chegar na empresa em cinco dias, tar os seus próprios documentos, eles devem usar as
e isso só vai ser possível se ele tiver uma plataforma consultorias, os laboratórios para fazer as suas análieletrônica, com o seu sistema integrado ao sistema ses e avaliações, mas ele mesmo deve montar o seu
da empresa. Sendo assim, todo o prestador de ser- programa, ele precisa saber na empresa em que traI
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balha onde estão os maiores riscos de adoecimento
e de acidentes, por que ali é o foco para desenvolver
os programas preventivos. “Por isso, terceirizar essa
parte é muito ruim, significa que está repassando
a responsabilidade de uma análise crítica que é o
TST que precisa fazer. A gestão não se terceiriza. Os
técnicos precisam ter mais clareza para a construção
das suas áreas de trabalho e se prepararem para lidar com a tecnologia. É isso que vai pautar todo o
trabalho. É onde se identificam os riscos potenciais,
atua-se com as ações de prevenção e evita que o
trabalhador venha a sofrer alguma consequência negativa ao longo do tempo”, conclui.
Aprimoramento técnico

Durante os três dias de Expo Proteção, o estande
do SINTESP, que abrigou o auditório de encontros
e palestras técnicas, recebeu intensa visitação de
TSTs e outros profissionais da área prevencionista
interessados nos temas debatidos. No dia 16, a
programação foi aberta com a palestra “Perícia em
Saúde do Trabalhador: O que o TST necessita saber
sobre Saúde Mental no Trabalho”, ministrada por
Rene Alves Cavalcanti, TST, Psicólogo e diretor do
SINTESP; a programação também foi composta pelo
assunto sobre a “Diversidade na Segurança do Trabalho”, apresentada por Mirdes de Oliveira, TST e
diretora do SINTESP; além de “Sistema Inteligente e
Controle de atividades Humana aplicada em SST”,
proferida por Antonio Carlos Manoel. No dia 17 foi
a vez dos temas “A Importância do 1º Socorros na
Empresa e os Seis passos de uma Emergência”, com
a participação de Luiz de Brito Porfirio, TST e diretor
do SINTESP; “Gestão de CIPA e Relações Sindicais
na SST”, com Selma Rosana, TST e vice-presidente
da Regional Guarulhos do SINTESP; “Como renovar o AVCB”, ministrada por Wagner Francisco De
Paula, TST, gestor ambiental e diretor do SINTESP;
no dia 18 os participantes assistiram apresentações
sobre “Responsabilidade Civil e Criminal na SST”,
abordada por Ademar José de Oliveira, TST e advogado do SINTESP; “As atualizações da NR 35 e Anexo 1 e 2”, apresentada por Júlio Jordão, TST e diretor
do SINTESP; “A cibernética na prevenção de mortes
no ambiente de trabalho”, com Jorge Gomes, TST e
diretor do SINTESP.

O SINTESP teve a oportunidade de receber
grandes especialistas do mundo da SST, como
Milaneli, que falou sobre o e-Social; e Nelson,
que mostrou a experiência internacional

em oito países, entre eles, o Brasil através do parceiro
Loss Control, de Campinas. Nelson conta que o contato para participar do VI CIPASSAT surgiu através
de um dos diretores do SINTESP, Fábio Gregório, que
é dirigente em Campinas, que viu a oportunidade
de mostrar uma visão mais global, com o intuito de
internacionalizar a visão dos técnicos do SINTESP e
fazer olhar mais global das empresas que estes representam no Estado de São Paulo. “É importante
sentirmos que todos fazemos parte de uma ‘aldeia
global’ e que preconizamos o ideal do RIO 1991 –
‘Pensar global e agir local’”, destacou Nelson.
Balização dos padrões de segurança

Ele abordou os “Fundamentos Internacionais em
Segurança e Saúde no Trabalho”, no dia 17, mostrando que a globalização econômica e social teve
nos últimos anos um acelerado crescimento em
nível mundial, particularmente nos países de língua portuguesa. “Deste
modo, novos desafios
têm sido travados no
âmbito da Segurança e
Saúde no Trabalho, pelo
que a adoção de uma estratégia comum e de um
denominador que possa
balizar os padrões de
segurança têm sido uma
necessidade emergente”, destacou. Para ele,
é importante falar desse
assunto para os Técnicos
de Segurança do Trabalho
do Brasil, pois são profissionais que hoje em dia
são um ponto chave de
comunicação e transverA programação no auditório do SINTESP deste ano salidade nas empresas/
contou também com uma participação internacional, organizações onde agem
por meio do especialista português Nelson Leite e desde a gestão até aos
Sá, que iniciou sua carreira em 2005 como Técnico níveis hierárquicos inSuperior de Segurança no Trabalho na Auto-estrada feriores. “Assim são um
em Lisboa, e depois em 2007 como Engenheiro de vetor privilegiado na
Segurança para a Pilkington Glass em Liverpool, In- identificação dos perigos
glaterra. Hoje é diretor da iNLS Solutions com espe- e alterações em curso, ascial enfoque a dar formações NEBOSH com presença sim como na avaliação e
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consequente resposta ao nível de risco apresentado.
Se estes se sentirem cada vez mais preparados para
os riscos emergentes e capacitados para dar uma
resposta que antecipe consequências nos indivíduos
com uma preparação integrada nos mecanismos de
emergência já existentes, aí teremos certamente um
melhor saldo moral, com menos vítimas mortais ou
enfermas, um melhor saldo judicial, com menos contra-ordenações e um melhor saldo econômico em
virtude de menores perdas diretas e indiretas por via
da diminuição de acidentes”, acentuou.
A participação no evento do SINTESP foi de um enorme agrado e entusiasmo para Nelson, pela receptividade dos participantes, pela interação e interesse
manifestado pelos mesmos tanto no decorrer como
no final da ação e pelas portas que se abriram juntamente com os elementos do SINTESP para novas
edições e parcerias. O especialista realçou que a presença em eventos como a Expo Proteção vem no seguimento de um esforço e investimento comum numa
parceria Luso-Brasileira que visa capacitar o talento
do Brasil, mas também da América Latina, com vista à
obtenção dos mais altos padrões internacionais com
qualificações de excelência internacional. “Este diferencial é pioneiro e único no Brasil tornando-se uma
marca onde se junta o que de melhor é feito tanto no
Brasil e Portugal à conquista do Mundo”, concluiu.
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Reforma Trabalhista deixa de lado
a Saúde do trabalhador - Parte 1

A

médica Sanitarista
Maria Maeno é pesquisadora da Fundacentro - Fundação Jorge
Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, com 30 anos
de atuação na área de Segurança e Saúde do
Trabalhador. Para ela, a reforma trabalhista
traz alguns impactos que têm relação direta
na saúde do trabalhador. Confira:

“A competição excessiva prejudica o trabalhador. E aí vem a depressão, o sentimento
de impotência, culpa, que provocam inúmeros
transtornos e deixam sequelas difíceis de recuperação. A ponto que o excesso de cobrança e
a busca incessante por resultados, tão valorizados na sociedade atual, também são fatores
de agravamento da saúde dos profissionais. E
vale ressaltar que quando você terceiriza, por
exemplo a manutenção de máquinas de de-

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.

Mais informações:

3362-1104

Em relação á saúde do trabalhador nessa reforma trabalhista eu vejo muitas mudanças.
Um exemplo que as pessoas não abordam,
mas que devemos nos atentar é o aumento
da jornada de trabalho. As jornadas poderão

www.sintesp.org.br
sintesp@sintesp.org.br
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Todos estão falando da Reforma Trabalhista,
que atinge direitos sempre focando na parte
econômica, ou seja, ninguém está considerando a saúde do trabalhador. Não que a
parte econômica não tenha reflexo sobre a
saúde, mas existem alguns impactos que tem
relação direta com a saúde do trabalhador,
mas isso é pouco valorizado e não apenas
por um Governo, na verdade, é pouco valorizado na sociedade como um todo, então,
não está ainda incorporado dentro da gente
que a saúde do trabalhador é uma zona de
conflito, de guerra, entre os interesses do capital e os interesses da preservação da saúde
dos trabalhadores e quando falamos de trabalhadores não estamos falando de alguém
distante, mas, sim, de nós mesmos.
A nova lei trabalhista, sancionada dia 12 de
julho, com previsão de começar a vigorar em
novembro, traz vários pontos polêmicos em
nível trabalhista e que também atingem em
cheio a saúde do trabalhador, uma das mais
gritantes remete à gestante, lactante, trabalhando em lugar insalubre, por exemplo.

Participe!!!
11

terminada empresa, isso traz
ser prolongadas mesmo sem
perdas. Querem nos convencer
avisar, sendo que existe todo
de que não, que as pessoas
um procedimento para avisar
são especializadas em deteras autoridades responsáveis
minadas questões, mas não
pela fiscalização, para que haja
é verdade, pois sempre tem
um aumento de jornada, com
perda e as empresas medem
a reforma a mudança virá, alexatamente a qualidade que
guns casos sendo 12x36 horas.
elas querem dar a determinaMuitas pessoas estão achando
do produto, para atender claslegal porque vão trabalhar 12
se A, B, C ou D, administrando
horas e folgar 36, mas quando
o processo de acordo com a
ele for ver na real depois das
Maria Maeno: “A
conveniência. Quanto maior a
12 horas uma boa parte ele
Reforma Trabalhista traz
instabilidade, maior a precarivai
tentar recuperar nessas 36
vários pontos polêmicos
zação do trabalho aumenta
horas dormindo, entre outros
que atingem em cheio a
saúde do trabalhador”
a possibilidade da pessoa ter
agravantes que esta disposição
um sofrimento muito grande,
de horário poderá causar, como
entrar em depressão, transtorno ansioso de- remuneração baixa levando o trabalhador a
pressivo e de adoecimento mental.
buscar outros empregos paralelos.
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Vale refletir: será que é isso que nós queremos para a nossa sociedade, para os nossos
trabalhadores? Isso tem que ser pensado.
Outra coisa que me chama a atenção é o
trabalho intermitente. As pessoas não estão
se dando conta, mas esse tipo de trabalho é
somente para quando a empresa precisa do
trabalhador, sem a necessidade de ter um
contrato continuado, ou seja, o trabalhador tem que estar a disposição da empresa
e a sua jornada de trabalho só começa a
contar quando as empresas acharem que
o trabalho vai ser útil naquele momento.
E nós temos uma situação em que o trabalhador muitas vezes oculta de todo mundo,
dos próprios colegas e da empresa que está
doente, a isso nós chamamos de presenteísmo, a pessoa está doente, mas continua trabalhando como se nada tivesse acontecido,
então, o que ele vai fazer numa situação de
precarização, de jornada intermitente? Ele
vai trabalhar, esteja doente ou não, pois
ele não pode faltar. E se ele não conseguir
cumprir aquele contrato vai pagar multa.
Não existe mais nenhuma segurança e casos desse tipo tendem a aumentar, vamos
ter mais pessoas adoecidas trabalhando e
o número de pessoas com doenças cronificadas, consequentemente, vai aumentar
também porque elas vão trabalhar sem
condições e o quadro vai se agravando.
P

Ética, cidadania
e trabalho
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A letargia profissional e suas consequências

S

er profissional no Brasil
não é fácil em qualquer
tempo que seja; vivemos ainda em meio a uma
sociedade imatura onde as
relações de trabalho apesar
de tantos disfarces e adornos
quase sempre se dão apenas em nome da produção a
qualquer custo. Para Cosmo
Palasio de Moraes Jr., diretor
do SINTESP e responsável pela pasta da Ética,
Trabalho e Cidadania, isso com certeza inibe e
dificulta a realização das coisas pelo uso do conhecimento e das possibilidades que cada formação e profissão podem dar ao todo. “Não é
por acaso que vemos tantas pessoas frustradas
e adoecidas por conta das carreiras profissionais
e que dia a dia vemos surgindo formas alternativas de trabalhar. Grande parte do tempo o que
aprendemos e podemos fazer não bate com a
realidade do que se faz”, aponta.
“Claro que isso - até por uma questão de saúde
- leva a um processo de indiferença que por consequência atinge a todos sendo problema tanto

para quem executa como para quem necessita
do resultado da atuação”, salienta Cosmo.

de uma forma ou
de outra - deixe de
ser ou realizar”, diz.
Conforme ele, em algumas profissões esse re- Ele considera que é
sultado, parte das vezes, não gera mais do que provável também
um mal-estar ou problemas nas relações, mas, que agindo assim
na nossa, de Técnico de Segurança do Trabalho, conseguiram sobreentre outras tantas, podem ter consequências viver por mais tembastante graves, como o adoecimento e a morte po e nem notaram
de trabalhadores e até mesmo a perda de re- o quanto de oportucursos por parte das organizações. “A letargia nidades e caminhos
profissional é algo que precisa ser cuidada pelo deixaram de viver.
Cosmo: “Vivemos
Técnico de Segurança do Trabalho”, observa.
ainda em meio a uma
“Não esperamos em
sociedade imatura
Cosmo ressalta que é claro que todos nós enten- qualquer momento
e isso prejudica as
relações de trabalho”
demos a primária necessidade da sobrevivência que seja que nossa
e conhecemos dezenas de casos de profissionais categoria seja comque foram demitidos na tentativa de exercer sua posta por heróis. Mas temos o forte anseio de
profissão de forma adequada e observando as que nossa gente, diante de tudo que nos cerca,
práticas éticas. “No entanto, conhecemos tam- jamais perca a consciência da importância daquibém muitos casos onde em nome das dificulda- lo que fazemos, por quem e para que as fazemos
des muitos de nossos colegas foram desistindo de e que isso nos motive a buscar com nosso esforao menos tentar - deixaram-se adoecer pela co- ços pessoais caminhos e meios para a realização.
modidade e se ocultaram atrás das dificuldades. Uma profissão serve para muitas coisas, a melhor
Provável que tenham sofrido menos - mas não e mais duradoura delas com certeza é nos fazer
consigo crer que um humano não sofra quando um humano melhor”, destaca Cosmo.

Diversidade
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Inclusão das pessoas com deficiência
foi discutido em Encontro Sindical no Dieese

A

compatível com os demais trabalhadores. Por isso,
os participantes do encontro deixaram nítida a
importância de se promover inclusão e possibilitar que o trabalhador exerça sua atividade com
tranquilidade, incluso no coletivo da empresa, na
comunidade e sociedade como um todo.

Segundo dados divulgados pelo Espaço da Cidadania, aqui no Brasil a Lei de Cotas só é cumprida em 31% de seu potencial e os trabalhadores
com deficiência representam apenas 0,8% do
emprego formal, apesar de terem escolaridade

Mirdes de Oliveira, diretora do SINTESP, responsável pela pasta da Diversidade, prestigiou o evento e
destacou que esse encontro teve como finalidade
apresentar para as Centrais Sindicais a importância do trabalho decente das pessoas com deficiên-

Desenvolvimento
Profissional

partir de uma pesquisa da OIT
– Organização Internacional
do Trabalho, que indica que
numerosos sindicatos no mundo estão
interessados na questão da deficiência
no mundo do trabalho; sindicatos trabalhando para a inclusão também contribuem
dentro dos objetivos estratégicos do trabalho decente; sindicatos precisam se informar sobre   trabalho e deficiência, para melhor atender as necessidades dos trabalhadores, melhorar o ambiente
de trabalho e fortalecer a própria organização dos
trabalhadores, o Espaço da Cidadania e ICM - Federação Internacional de Trabalhadores da Construção e da Madeira, apoiados por diversos sindicatos, federações, Centrais Sindicais e parceiros
do movimento sindical pela inclusão profissional
de pessoas com deficiência, promoveram, no dia
29 de agosto, no Dieese – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos,
o Encontro Sindical para a Inclusão das Pessoas
com Deficiência na Agenda do Trabalho Decente.

O objetivo do encontro foi trabalhar pelo desenvolvimento de estatística atualizada sobre a inclusão de pessoas com deficiência no
mercado de trabalho para divulgação das boas
práticas brasileiras, visando à difusão do trabalho desenvolvido em todos os países que compõem a OIT, em especial, os da América Latina.

cia (PCDs), através da publicação da OIT, traduzida
para o Português em agosto de 2017, durante o
qual foram abordados alguns pontos interessantes, pois mostra um panorama mundial e abrange
também os dados brasileiros. Mirdes conta que no
dia 1 de setembro, na Fundacentro, foram feita as
compilações dos dados e informações colhidas dia
29 para se tornar uma carta sobre o Trabalho Decente das PCDs, que será enviada à OIT.
“O SINTESP tem uma grande importância nesse tipo
de discussão, pois o acidente/doença de trabalho é
uma fonte geradora de PCDs, portanto, temos que
estar presentes e valorizar esse tipo de iniciativa para
que possamos compartilhar com os profissionais da
categoria. A OIT começará a traduzir seus documentos para o Português, língua não contemplada nas traduções. E, segundo os organizadores, o lançamento
oficial deste documento que já está sendo traduzido
para o Português será dia 21 de setembro, no Espaço
da Cidadania, em Osasco,SP”, mencionou Mirdes.

PPRA foi tema do Sábado de Capacitação do SINTESP

C

om o objetivo de proporcionar um momento
exclusivo para praticar
a melhoria contínua do desenvolvimento profissional do TST,
o SINTESP promoveu, no dia
26 de agosto, na sede do Sintracon-SP, mais uma edição do
Sábado de Capacitação. Desta
vez o tema foi o PPRA e contou
com a participação de mais de
100 profissionais. Segundo Luiz de Brito Porfírio,
diretor do SINTESP e responsável pela pasta de
Desenvolvimento Profissional, trata-se de um
tema de grande relevância para o trabalho do TST.

Em sua abordagem, o palestrante Eduardo
Barros, coordenador técnico em Segurança do
12

A programação contou com com explanações de
Nilton Freitas, da Federação Internacional de Trabalhadores da Construção e da Madeira; Carlos
Clemente, do Espaço da Cidadania; Pedro dos
Santos Bezerra Neto, do Dieese; e Antonio Carlos
Barqueiro, da Associação Brasileira de Assistência
à Pessoa com Deficiência Visual-Laramara.

S

Trabalho, na empresa Bettiati, apontou
o TST como um dos principais profissionais que tem que estar preparado para a
elaboração e implementação do PPRA.
“Esse programa é uma ferramenta que,
por lei, todo empregador é obrigado a
ter, por isso é primordial que os profissionais de segurança e medicina do trabalho conheçam, pois é um dos pilares da
SST nas empresas”, disse Porfírio.

Mais de 100 profissionais participaram do
Sábado de Capacitação, ocorrido na sede do
Sintracon-SP, parceiro do SINTESP no evento

Neste evento, participaram vários estudantes e
TSTs de diversas regiões do Estado, como Ferraz
de Vasconcelos e Jundiaí. Eles receberam as boas-vindas de Antonio de Sousa Ramalho, o Ramalho da Construção, presidente do Sintracon-SP,
que exaltou a importância do Sábado de Capacitação para ajudar na evolução da SST e preparar
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os profissionais com conhecimento atualizado e
experiências bem-sucedidas.
Porfírio destaca também o caráter social do
Sábado de Capacitação, com o arrecadamento de alimentos não perecíveis que foram doados à entidade beneficente, Instituto
BioAmbientale.
P
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Jornal do SINTESP - Nº 295 - Agosto de 2017

E

SINTESP faz comunicado sobre validade
				 para os certificados dos seus cursos

ntre as diversas ações desenvolvidas pelo
SINTESP em prol dos profissionais de nossa categoria, ele promove cursos com o
objetivo de melhorar o entendimento dos participantes sobre temas específicos e ou desenvolver suas habilidades para que possam atuar
com capacidade em seus respectivos setores ou
segmentos a fim de proporcionarem, aos seus
assistidos, informações adequadas para a prevenção dos acidentes.
Segundo Julio Jordão, diretor do SINTESP, a partir de 2013, logo após a publicação da Norma
Regulamentadora número 35, (mar/2012), o
SINTESP desenvolveu e passou a oferecer, aos
seus associados, curso de formação para Instrutor de Segurança para Trabalho em Altura. “Na
época, analisando o conteúdo da norma em
questão, bem como o público à quem se destinava este curso, concluiu-se que uma carga
horária de 21 horas dividias em partes teórica
e prática, nas quais eram passados aos participantes informações sobre a compreensão clara
dos tópicos da norma relativos ao treinamento
de 8 (oito) horas aos trabalhadores (item 3), rol
de documentos necessários para implementá-la e outros aspectos administrativos e gerenciais. Outra parte do conteúdo era destinado
as práticas, nas quais os postulantes a instrutor
eram submetidos a realização de tarefas como
análise de risco de ambientes de trabalho, definição de sistemas adequados de proteção, seja
coletiva ou individual, além de experimentarem

O

Entretanto, Julio informa que a norma evoluiu e no
decorrer destes anos desde a sua publicação e ganhou alguns incrementos importantes, que são:

requisitos claros e rigorosos, sobre a definição
do conjunto de elementos que compõe um sistema de ancoragem, estabelecendo também,
competências e responsabilidades desde a sua
fabricação até o usuário.

Diante disso, o SINTESP viu-se obrigado a rever seu conteúdo programático e, consequentemente, a carga horária que passou, desde
de janeiro de 2017, a ser de 32
horas/aula. “Desde então, através
de determinação interna e com o
objetivo de que o profissional de
segurança que venha a fazer o
curso de formação para instrutor
não fique tanto tempo sem atualiAlteração de item 35.5 da norzação, resolveu-se estabelecer um
ma que antes se chamava Equiperíodo de validade para os certifipamento de Proteção Individual,
cados. Desta forma, definimos que
passando a se chamar Sistemas
os certificados emitidos a partir
Julio Jordão: “Os
de Proteção Contra Quedas,
de então tenham validade de três
certificados emitidos
antes de 2017 não
com critérios muito mais claros e
anos. Ao mesmo tempo estamos
tem vencimento”
abrangentes, corrigindo deficiênsugerindo aos profissionais que ficias existentes na versão original
zeram o curso antes de 2017, que
da norma, tratando da proteção do trabalha- refaçam o curso, não obrigatoriamente no SINdor como um conjunto de fatores e não ape- TESP, para atualização e reciclagem dos conhenas da aplicação de EPIs.
cimentos, até no máximo 2020”, orienta Julio.
Anexo 1 - Acesso por corda, publicado através da Portaria MTE nº 593, de 28 de abril de
2014. Este anexo não é conteúdo
de nossos treinamentos, contudo,
durante o curso o instrutor precisa
falar sobre ele para que os alunos
tenham clareza em relação a este
tema e saiba onde ele se aplica.

Anexo 2 - Sistemas de Ancoragem, publicado através da Portaria MTb n.º 1.113, de 21
de setembro de 2016, um ganho enorme para
a prevenção de quedas, saído da ideia singela do “ponto de ancoragem”, estabelecendo

Ele reitera, contudo, que para os certificados
sem prazo de validade, ou seja, aqueles emitidos antes de 2017, não há vencimento, visto
que não há nenhum dispositivo legal que regule este tipo de curso.

Decreto Nº 62416 de 10/01/2017 - Projeto cria o Código
Estadual de Proteção Contra Incêndios e Emergências

governador Geraldo Alckmin, através
do Decreto 62416, encaminhou à Assembleia Legislativa, o projeto de lei
que cria o Código Estadual de Proteção Contra
Incêndios e Emergências. O objetivo é fortalecer a atuação do Corpo de Bombeiros no Estado, permitindo que o órgão vistorie um imóvel
sem solicitação e possa cassar o Auto de Auto
de Vistoria do Corpo de Bombeiros.
Segundo Wagner De Paula, diretor do SINTESP
e representante da entidade no CB-24, atualmente, essas vistorias só podem ser realizadas
14

seus próprios sistemas utilizando-os através de
simulações de trabalho”, explica.

S

quando solicitadas pelo responsável pelo imóvel, quando o Auto de Vistoria é solicitado ou
em casos de emergência, quando também é
possível a interdição.

Em situações de emergências, como desastres
naturais, os bombeiros poderão mobilizar e
comandar equipes de bombeiros municipais,
civis e voluntários.

O código cria ainda um Sistema e Serviço de Segurança contra
Incêndios e Emergência,
seguindo um protocolo,
sociedade civil e empresas
poderão ser acionadas pelo
Corpo de Bombeiros para
atender ocorrências.
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“Por isso, o Técnico de Segurança do
Trabalho precisará preparar bem a
sua Brigada de Emergência (nova
denominação que entrará em vigor
a partir do Decreto 62416). Vamos
ficar em alerta para fazer um atendimento adequado e eficaz!”,
orienta De Paula.
S
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Família de piloto morto em acidente de
		 trabalho recebe indenização de R$ 750 mil

A

Primeira Turma do Tribunal Superior
do Trabalho (TST) não concedeu recurso a Ford Motor Company Brasil Ltda.
e a MSX International do Brasil Ltda. As montadoras foram condenadas a pagar indenização de R$ 750 mil por dano moral e pensão à
viúva e aos filhos do piloto morto em serviço,
após um grave acidente envolvendo dois carros que estavam em análise.

O juízo de primeiro grau definiu o valor indenizatório totalizado em R$ 750 mil por
danos morais. A quantia foi aprovada e mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT)
da 15ª Região (Campinas/SP), que também
deferiu pensão mensal equivalente a 2/3 do
salário do piloto. Considerando informações
fornecidas por testemunhas, o TRT concluiu
que a pista não continha sinalização sobre o
sentido obrigatório no momento do acidenO acidente ocorreu em 2011 em uma pista te, o que contribuiu para que os veículos se
da montadora em Tatuí, no interior de São chocassem. Para o Regional, a MSX e a Ford,
Paulo. O piloto que faleceu dirigia um Ford com quem também foi identificado o vínculo
Ka em direção correta, quando colidiu a um de trabalho, não forneceram um ambiente
Ford Focus que ingressou na contramão. seguro para que os funcionários desenvolEm oposição ao pedido de indenização da vessem suas funções.
família, a MSX International - empregadora
formal e a Ford argumentaram que a ba- O relator do recurso das empresas ao TST, mitida havia sido causada pela conduta im- nistro Hugo Carlos Scheuermann, considerou
prudente do outro funcionário e não devido que os elementos necessários para comproa aplicações escassas de segurança, o que var o dano foram evidenciados na instância
afastaria suas responsabilidades diante do ordinária, o que demonstrou a causalidade
entre o acidente e o serviço executado, bem
acontecimento.

como a culpa das empregadoras pela falta de
sinalização na pista. Acerca do valor da indenização, o ministro concluiu que “não há de
se falar em desrespeito à razoabilidade e à
proporcionalidade”, em relação à gravidade
do caso e a capacidade financeira da MSX e
da Ford. Por unanimidade, a Primeira Turma
considerou a decisão do relator, entretanto,
ambas as montadoras apresentaram recursos
a fim de levar o processo ao Supremo Tribunal
Federal (STF).
Fonte: IG / Viaseg

CPN aprova texto sobre
instalações elétricas

O

Comitê Permanente Nacional sobre Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção – CPN, concluiu
o texto sobre instalações elétricas para a atualização do item
18.21 da NR 18, durante a sua última reunião, realizada nos dias 30
e 31 de agosto, na sede do Serviço Social da Construção – Seconci-SP.
A principal mudança é a exigência de projeto elétrico elaborado por
profissional legalmente habilitado. Também se coloca a necessidade
de capacitação e qualificação dos trabalhadores sobre os riscos mais
comuns relacionados às instalações elétricas. O material será enviado
para aprovação na CTPP.
Outro item da norma discutido foi o 18.13, que trata das medidas de
proteção contra quedas de altura. A previsão é que até o início do próximo ano esse item também seja finalizado. A discussão desses temas
foi definida pelas três bancadas por estarem entre os maiores fatores
de acidentes na indústria da construção. No último ano, as bancadas
tomaram a atitude de trabalhar nas questões que envolvem mais óbito
na obra: queda, eletricidade e soterramento. Nesta linha, foi de suma
importância a aprovação da parte elétrica porque é uma questão barata. As medidas, que deverão ser tomadas para evitar a morte, têm
um valor irrisório e um alcance tão grande que os integrantes da CTPP
julgaram fundamental atualizá-la.
S
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