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A 
Reforma Trabalhista, que en-
trou em vigor em 12 de novem-
bro de 2017, além das mudanças 
na legislação trabalhistas está 
provocando impactos sobre as 

relações de trabalho vigentes e futuras. A ca-
tegoria dos Técnicos de Segurança do Trabalho 
não está imune a esse novo cenário. Para Ar-
mando Henrique, presidente da FENATEST, o 
primeiro impacto que a reforma trabalhista está 
trazendo consiste no fato de que já colocou os 
profissionais TSTs num estado de insegurança 
nunca antes visto. Segundo ele, atualmente, to-
dos demonstram que estão com um ...
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O formato do Jornal Primeiro Passo 
passou a ser exclusivamente 

eletrônico. O objetivo é proporcionar 
maior alcance na sua disseminação, 
atendendo a mais de 18 mil e-mails 

cadastrados no mailing do SINTESP, além 
do respeito ao meio ambiente deixando 
de consumir recursos naturais com a sua 

impressão.

 Você, que está cadastrado no mailing do 
SINTESP, continuará recebendo o arquivo 

em seu endereço eletrônico. Verifique 
seu e-mail e seu spam, caso não tenha 

recebido na caixa de entrada.

Em caso de não recebimento informar no 
e-mail sintesp@sintesp.org.br. 

Participe também com a sugestão de 
assuntos para as próximas edições do PP 
e opine sobre os conteúdos publicados. 

SINTESP FAZENDO A SUA  
PARTE EM PROL DO TST

Para quem não sabe para onde ir,  
qualquer caminho serve. 
Empregabilidade na categoria dos TSTs
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Caros amigos e amigas Técnicos e Técnicas de Segurança 
do Trabalho, que são os leitores de nosso meio de comu-
nicação o jornal Primeiro Passo, nesta edição estamos 
abordando um tema de muita importância para a nossa 
categoria em nível nacional. Conforme informações obti-
das do Ministério do Trabalho e Emprego, pudemos fazer 
uma análise da conjuntura atual de nossa categoria com 
ênfase na empregabilidade.

Sabemos que a profissão de Técnico de Segurança co-
meçou com a denominação de Inspetor de Segurança do 
Trabalho, nos anos de 1972 através de uma política de 
governo e depois foi mudada a nomenclatura para Super-
visor de Segurança do Trabalho e, posteriormente, Técnico 
de Segurança do Trabalho, o qual permanece até hoje. No 
ano de 1978, com o advento da criação das 28 normas 
regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho  foram 
definitivamente estabelecidas as regras de Segurança e 
Saúde que envolve o profissional TST. Nós sabemos que, 
na ótica de gestão, para aqueles que não sabem para 
onde ir, qualquer caminho serve. Vamos explicar.

A nossa categoria, depois de 40 anos, vem a se apro-
priar de uma base de dados importantes que pode nor-
tear nosso destino estratégico. Através de informações 
da Rais/Caged pudemos traçar um perfil importante de 
dados sobre a nossa categoria, que iremos mencionar 
a frente. Interessante saber que entre o ano de 1972 - 
quando iniciamos a nossa profissão, até o ano de 1998 
- éramos num total de 75.964 profissionais; e de 1999 
a 2017, o número de profissionais aumentou para mais 
291.676 profissionais, totalizando no ano de 2017 uma 
grande massa de profissionais, perfazendo um volume 
de 431.005, número este bastante vultoso em rela-
ção aos anos 72/98. Vale informar que em 2016, através 
de informações da Rais/Caged, tínhamos com vínculos 
empregatícios/CLT um total de 105.563 profissionais em 
todo o país, sendo que somente em nosso estado, de 
São Paulo, registrava 99.467 Técnicos de Segurança do 
Trabalho, sendo que destes 27.417 eram empregados/

registrados. Podemos observar que uma grande massa 
de profissionais do estado de São Paulo ficou sem em-
prego formal neste ano. Outra informação importante, 
dados estes de nossa Federação Nacional dos TSTs é 
que o salário médio nacional chegou, em 2016, ao valor 
de R$ 2.607,00, sendo que em nosso estado a média 
salarial foi de R$ 3.498,00, com um piso de categoria 
convencionada com as Federações dos Empregadores 
no valor de R$ 3.307,13 em 2017. Com estes dados 
já podemos prever que para o ano de 2018 as coisas 
podem ficar um pouco mais complicadas em termo de 
empregabilidade do profissional TST, por causa princi-
palmente desta reforma trabalhista que, sem dúvida ne-
nhuma, irá retirar muitos trabalhadores da formalidade, 
ou seja, muitos se transformarão em PJ (Pessoa Jurídica), 
outros trabalharão de forma intermitente, outros não te-
rão condições técnicas de conseguir empregos e muitos 
outros deixarão de exercer a profissão migrando para 
outra atividade.

Cabe a nós uma grande reflexão, sobre a qual já men-
cionamos acima que: «Para quem não sabe para onde 
ir, qualquer caminho serve», mas, infelizmente, estes que 
não sabem para onde querem ir, são aqueles que ficarão 
afastados das atividades; e temos os demais que posi-
tivamente têm em mente o caminho certo a trilhar, ou 
seja, “sabem com certeza para onde ir”. Estes, afirmamos, 
estarão dentro das estatísticas de empregados neste ano, 
o que promete muitas surpresas para a classe trabalha-
dora. Trabalhadores que acharem que não necessitam de 
suas lideranças para conquistarem melhores condições de 
trabalho, com toda a nossa certeza, amanhã irão dizer: 
“éramos felizes e não sabíamos”.

Vamos aguardar, o tempo nos dirá a verdade dos fatos, 
somente esperamos que não venhamos a perder tudo, 
porque depois a reconquista se tornará mais trabalho-
sa e dolorosa. 

Somente a união dos trabalhadores é que derrotará o 
retrocesso.

Marcos Antonio de 
Almeida Ribeiro 

Presidente do SINTESP

COMUNICADO

mailto:sintesp@sintesp.org.br
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O tema Prevenção e Com-
bate a Incêndios para os 
Técnicos de Segurança 

do Trabalho foi abordado no Sábado 
de Capacitação Profissional, promo-
vido pela Regional Campinas do SIN-
TESP, dia 17 de fevereiro, na cidade de 
Piracicaba, SP. A palestra foi proferida 
por Jaime Vicente de Jesus, tenente 
do Corpo de Bombeiros de Piracicaba; 

coordenador e instrutor do Curso de Atendimen-
to Pré-hospitalar, Combate a Incêndio da Escola 
Evolut. Participaram 42 pessoas entre TST’s, En-
genheiros, Estudantes e Brigadistas de Piracicaba, 
Campinas, Saltinho, Rio Claro, Araras, Limeira, Rio 
das Pedras, Sumaré, Nova Odessa, Charqueada, 
Americana e Santa Barbara D’Oeste. 

Segundo Marcelo Assalin Zambon, vice-presidente 
da Regional Campinas, o tema Prevenção e combate 
a incêndios é essencial para os TST’s, membros do 
SESMT, e profissionais “colaboradores” das empre-
sas de todos os ramos e tamanhos, pois eles podem 
auxiliar diretamente para a prevenção de acidentes. 
“O palestrante mostrou que tal capacitação pode 
garantir que os colaboradores adotem a postura 
mais segura em caso de fogo, uma vez que nunca 
se sabe quando um problema como este pode acon-
tecer, portanto, é fundamental que todos estejam 
preparados e prontos para agir e evacuar o local com 
segurança”, informou. Na abordagem do especialis-
ta foram apresentadas  noções básicas sobre fogo: 
como reconhecer sua classe e tipo, como utilizar os 
extintores e qual modelo é o mais indicado para 
cada tipo de situação. Além disso, foi mencionado e 
informado os cuidados necessários para acabar com 
o fogo utilizando os sistemas de combate a incêndio, 
tais como hidrante, mangueiras e extintores.

Marcelo observou que os TST’s, estudantes, enge-
nheiros e brigadistas participantes deste Sábado de 
Capacitação se tornaram mais cientes da responsa-
bilidade com os equipamentos de segurança, para 
auxiliar e ajudar na inspeção e diminuir o risco de 
problemas como datas de validades vencidas e mau 
funcionamento dos hidrantes, mangueiras e extin-
tores. “Foi mencionado também que, em geral, os 
integrantes da Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA) e os Brigadistas devem participar 
de todos os treinamentos a respeito do combate a 
incêndios tanto na teoria quanto na prática, em trei-

namentos em simuladores e outras normas pertinen-
tes a segurança e saúde no trabalho”, pontuou.

Além disso, Marcelo reforçou que o ideal é que a 
maioria dos colaboradores da empresa também 
participem deste tipo de treinamento, de modo que 
todos se sintam aptos e seguros a tomar alguma 
atitude em caso de acidentes envolvendo o fogo. 
Quanto mais pessoas conhecerem tudo a respeito 
do combate ao incêndio, melhor será para a segu-
rança dos envolvidos e da própria empresa. “Co-
laboradores que participarem de um treinamento 
de combate a incêndio também são orientados a 
respeito da melhor forma de agir em caso de fogo: 
como evacuar o prédio com calma e tranquilidade, 
como ajudar as pessoas com mais dificuldade de 
locomoção e quais os procedimentos devem ser 
realizados para que tudo seja realizado com o má-
ximo de segurança. O treinamento de combate a in-
cêndios também é indicado por aqueles que agirão 
como líderes em caso de emergência e que ficarão 
responsáveis pelo contato com o corpo de bombei-

ros e com a disseminação de informações impor-
tantes como onde estão os extintores de incêndio, 
os hidrantes, quais são as saídas de emergência e 
qual é o local de encontro”, complementou.

A interação entre os participantes e o instrutor 
atingiu a proposta do curso. Marcelo destacou 
que foi de grande valia uma vez que ele trocou 
experiências e tirou muitas dúvidas do público. 
“Inclusive, na oportunidade, foi comunicado que o 
Tenente Jaime ingressou no curso de TST no Senac 
Piracicaba e em breve será nosso companheiro de 
profissão”, mencionou.  

Outra presença importante foi do presidente do 
SINTESP, Marcos A. Ribeiro, o Marquinhos, que 
prestigiou o evento e interagiu com todos os parti-
cipantes.  Para Marcelo, a participação de Marqui-
nhos agradou e foi de suma importância, pois ele 
repassou informações sobre as contribuições sindi-
cal e assistencial; sobre a Convenção Coletiva, os 
direitos adquiridos, a reforma trabalhista e sanou 
dúvidas do público. “É muito importante nosso 
presidente participar dos eventos nas Regionais, 
seminários e tudo que gira em torno da SST, pois 
assim ele representa nossa categoria nos eventos, 
mostra nossa importância e fica antenado nas no-
vidades para compartilhar conosco”, salientou.

A Regional Campinas vem desenvolvendo uma 
agenda intensa de encontros como esses para o 
decorrer de 2018. No mês de fevereiro, por exem-
plo, no dia 24, foi promovido mais um Sábado de 
Capacitação com a palestra de Gioavanna Car-
doso, especialista em Desenvolvimento Humano 
e professora universitária formada pelo ICI Inte-
grated Coaching Institute. Ela apresentou o tema 
“Aplicação de coaching em nosso dia a dia”, para 

motivar os TST’s e prevencionistas em tempos de 
crise. Marcelo disse que a coach passou dicas im-
portantes de motivação, superação, planilhas para 
crescimento profissional e familiar, entre outras 
dicas importantes para os TSTs aplicarem em suas 
atividades profissionais e pessoais. 

Os eventos contaram com o apoio/patrocínio através 
dos brindes que foram sorteados ao público e com 
o coffee break dos parceiros: Proativa Epi’s, Futura 
Portaria e Limpeza, Shadai Administradora de Con-
domínios e Conasi - Confederação Nacional dos 
Síndicos.  

Regional Campinas promoveu  
 Sábados de Capacitação em fevereiro

Regional Ribeirão Preto
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Regional ABCDMRP promove curso para  
   Instrutor de Segurança em Empilhadeira

C 
om o objetivo de capacitar o Técnico de 
Segurança do Trabalho e treinar profissio-
nais com relação a segurança na utilização 

de empilhadeiras, dotando-os de conhecimentos 
teóricos e práticos para uma operação segura e 
correta sob o ponto de vista preventivo e de acordo 
com a NR-4, a Regional ABCDMRP promoveu nos 
dias 24 e 25 de fevereiro, o Curso Instrutor de Se-
gurança em Empilhadeira, ministrado por Fernando 
Lourenço, TST, especializado em Ponte Rolante, Pa-
leteira Elétrica, Empilhadeira e Máquinas Pesadas.

Segundo Luiz Crispim, vice-presidente da Regional 
ABCDMRP, os participantes aprenderam a plane-
jar, organizar e ministrar sua aula, conseguindo, 
por meio do que foi exposto e ensinado, apontar 
e identificar qual o conteúdo a ser desenvolvido 
e a metodologia mais adequada a ser aplicadas. 
“Portanto, o conteúdo programático abordou itens 
como habilitação, equilíbrio da empilhadeira, sis-
tema elétrico hidráulico, tipos de equipamentos, 
triângulo da estabilidade, normas de segurança, 
simbologia do painel de instrumentos, entre outros. 
Com uma visão mais apurada sobre esses itens, o 

profissional vai ter conhecimento para 
distinguir quais os recursos a serem utili-
zados para alcançar os objetivos na sua 
atividade de treinamento”, completa.

Crispim destacou que o curso atingiu os objetivos 
e proporcionou aos participantes a oportunidade 
de ampliar seus conhecimentos, aprimorar o que 
já sabem e, especialmente, expandir seu network 
com demais profissionais do setor. 

Neste curso participaram 22 TSTs de diversos locais 
do interior de São Paulo e outros Estados. O treina-
mento prático foi realizado em parceria com a em-
presa Coatingtec do Brasil, no bairro Taboão, em São 
Bernardo do Campo.  

Os participantes tiveram a oportunidade 
de ampliar seus conhecimentos e expandir 
o network durante o treinamento
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A 
Reforma Trabalhista, que en-
trou em vigor em 12 de novem-
bro de 2017, além das mudan-
ças na legislação trabalhista está 
provocando impactos sobre as 

relações de trabalho vigentes e futuras. A ca-
tegoria dos Técnicos de Segurança do Trabalho 
não está imune a esse novo cenário. Para Ar-
mando Henrique, presidente da FENATEST, o 
primeiro impacto que a reforma trabalhista está 
trazendo consiste no fato de que já colocou os 
profissionais TSTs num estado de insegurança 
nunca antes visto. Segundo ele, atualmente, 
todos demonstram que estão com um pré-
-sentimento de que vai chegar a vez dos TST´s 
encararem algumas mudanças nas relações 
trabalhistas, especialmente com a terceirização, 
que poderá proporcionar até mesmo uma inter-
ferência, num segundo momento, por parte do 
governo e do empresário, de legislar também 
no tocante a segurança e saúde do trabalho.

Armando explica que a reforma trabalhista não 
mexeu com a temática da SST, mas corre-se o 
risco de isso acontecer. “A rigor, os artigos da 
CLT que tratam da SST não sofreram nenhuma 
alteração, mas por analogia e para quem de-
fende uma precarização em torno disso, não 
tenho dúvidas de que vão querer alterar algu-
ma coisa em breve, fazendo um jogo de leis ou 
sobrepondo uma lei à outra. E percebemos que 
mesmo que a reforma não afete diretamente 
a empregabilidade dos TSTs e dos demais pro-
fissionais do SESMT, em desobediência a NR 4, 
isso vai impactar de alguma forma a vida dos 
TST´s,  em razão de as empresas, de modo ge-
ral, vão diluir de tamanho e isso, indiretamente, 
vai impactar na empregabilidade, por exemplo. 
Uma empresa que tinha 120 funcionários, com 
risco 3, que tem obrigação de ter um Técnico 
de Segurança, com base na terceirização essa 
companhia pode baixar 30% do seu quadro 
de funcionário, ou seja, com 90 funcionários 
ela não precisa mais do técnico”, informa. O 
presidente da FENATEST garante que isso já 
começa a acontecer e a tendência é ampliar. 
“Pelo que tenho acompanhado, vejo que a ten-
dência daqui pra frente, infelizmente, é reduzir 

a quantidade de técnicos de segurança com 
vínculo de emprego e aumentar a quantidade 
de demanda de TST como prestador de serviço, 
mas de uma forma precária. Concluo que da 
maneira como foi feito o processo da reforma, 
a condição de barganha entre 
quem toma o serviço e quem 
vende o serviço, sem dúvida, 
fica mais desproporcional ainda 
do que era antes. Essa é a dura 
realidade para a nossa categoria 
encarar daqui pra frente”, anali-
sa Armando.

A NR 4 não muda

Existe também um temor com 
relação a vir a ser feita alguma 
mudança na NR 4, uma vez 
que muitos técnicos acham 
que a função deles não será 
mais necessária na empresa. 
Para orientá-los quanto a isso, 
Armando deixa bem claro que 
a NR 4 não mudou, bem como não tem nenhu-
ma discussão nesse sentido. “Nesse momento 
qualquer obrigação compulsória que entrar em 
discussão em termos da NR 4 será derrubada 
por nós, pois somos radicalmente contra fazer 
reforma de norma nesse momento, especial-
mente, aquelas que tem obrigação compulsó-
ria, por exemplo, como é o caso do dimensio-
namento de Sesmt e a estabilidade de Cipa. 
Os técnicos têm que entender que nada disso 
está em pauta e se entrar em pauta nós temos 
a obrigação de atuar para tirá-la, portanto, o 

técnico não precisa ter medo, pois não está em 
pauta a mudança da NR 4”, certifica Armando.

Outra questão muito discutida entre os profis-
sionais do setor reside em saber até que ponto 

a terceirização converge com a re-
forma trabalhista e o que isso in-
fluencia na segurança e saúde do 
trabalho. Armando explica que os 
dois temas de fato se convergem, 
tanto que a reforma trabalhista, 
mesmo sendo aprovada depois, 
incorporou a terceirização. “A 
reforma trabalhista já foi delinea-
da com a terceirização em voga, 
por isso a segurança e saúde do 

trabalho são afetadas em pra-
ticamente tudo o que se fazia 
até agora”, diz. Um exemplo, 
segundo Armando, é que a nova 
realidade abranda muitas res-
ponsabilidades do empregador, 
além disso, quase tudo que está 

apregoado na reforma impacta diversas áreas, 
como é o caso do negociado sobre o legislado. 
“Isso mostra que as questões de segurança do 
trabalho, apesar de não serem focos da lei, tam-
bém podem ser pactuadas, o que, consequente-
mente, pode gerar prejuízos aos trabalhadores 
no que concerne às questões que envolvem 
esse tema, mesmo sabendo que a legislação 
prevencionista não foi alterada”, aponta. 

Para Armando, argumentos não faltam para al-
terar essa realidade porque sempre vai aparecer 

A reforma trabalhista e os impactos na  
   vida dos Técnicos de Segurança do Trabalho

Armando Henrique: 
“A reforma trabalhista 
e a terceirização vão 
aumentar a importância 
dos Departamentos 
Jurídicos dos sindicatos”
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um advogado da empresa falando que a refor-
ma sobrepõe a lei que estabeleceu as normas 
de segurança e saúde do trabalho e é nisso que 
reside o perigo para a SST. “Sabemos que com 
uma simples `canetada´ um ministro pode revo-
gar normas, portarias, etc. Então, entendo que 
o trabalho intermitente, bem como questões da 
flexibilização de horário, de férias fracionada, 
a situação do acidente de trajeto deixar de ser 
visto como acidente de trabalho, de obrigação 
do empregador, entre outras questões que até 
hoje nós trabalhamos com base nas NRs e as 
empresas querendo ou não obedeciam, agora, 
vamos ter sempre um enfrenta-
mento com as empresas que vão 
argumentar que não são obriga-
das a atendê-las e que podem 
pactuar internamente, ou seja, ga-
nham mais força que a NR. Essa é 
a leitura que o empresariado faz, 
por isso considero que em qua-
se todos os aspectos, apesar de 
ainda não termos um diagnósti-
co que possa mensurar, estamos, 
sim, com a iminência de ter um 
sério prejuízo em segurança e 
saúde do trabalho. Percebo que 
a moeda de troca ficou mais 
forte para o lado empresarial, 
por isso aquilo que vínhamos 
construindo ao longo do tempo, 
muito a conta gotas, mesmo que não ocorra um 
retrocesso em tudo, vamos ter um processo de, 
no mínimo, interrupção”, destaca. 

Departamento Jurídico

Armando salienta que muitos perguntam o que 
fazer diante dessa situação? “O que eu posso 
afirmar é que temos que reinventar as nossas 
relações trabalhistas, bem como o sindicalismo, 
a maneira de atuar como profissional de segu-
rança e saúde do trabalho, como lidar com esse 
conflito na legislação e que existe também en-
tre capital e trabalho. A tendência é que esses 
conflitos aumentem nos próximos anos e tudo 
isso vai impactar fortemente na segurança do 
trabalho e vejo que o profissional de segurança 
que não estiver preparado vai sofrer muito, por 
isso que eu sempre defendi e agora defendo 
mais ainda, o profissional especialista. O nosso 
colega técnico de segurança, sem dúvidas, tem 
que ser técnico, mas só o técnico nunca resolveu 
todas as questões e agora vai resolver menos 
ainda, portanto, ele tem que ser mais polivalen-
te e sair em busca de adaptação de condições 
e de funções mais abrangentes”, ressalta. Ele 

argumenta que, por exemplo, existem dados 
de institutos confiáveis que demonstram que 
70% dos TST´s são demitidos das empresas ou 
perdem o seu cliente, quando são prestadores 
de serviços, não porque são maus profissionais 
ou por questões técnicas, mas por questão de 
relacionamento. “Existem muitos casos de téc-
nico que entra em conflito com a chefia, com os 
trabalhadores, com a Cipa, até com ele próprio 
e não vê saída sendo altamente prejudicial para 
o seu dia a dia de trabalho. Esse tipo de situa-
ção se deve também porque as habilidades das 
pessoas de nível técnico, que no nosso caso 

é bem específico, foram muito 
focadas no tecnicismo, poucos 
tiveram a oportunidade de de-
senvolver relações humanas no 
trabalho, se preparar para media-
ção de conflitos, negociações de 
relação entre capital e trabalho, 
entre outros, nos quais entram 
o nosso papel de intermediário, 
isto é, nós não podemos ser nem 
do lado do empresário e nem 

dos trabalhadores, nós temos 
que ser pela Segurança e Saú-
de do Trabalhador, portanto, 
não podemos ser tendenciosos 
em nossas relações do traba-
lho porque podemos querer 
muito ajudar o trabalhador e 

o empresário nos mandar embora, então é im-
portante desenvolver essa habilidade de nego-
ciação. O que noto é que até hoje na formação 
profissional e no próprio exercício da profissão, 
nós não tivemos muito a oportunidade de in-
corporar esse tipo de conduta”, observa. 

Diante desse quadro, Armando atenta que o 
Departamento Jurídico do sindicato, não devia 
ser, mas é o setor mais requisitado em todo o 
sistema sindical. Em sua visão, o certo é que 
as ações sindicais de defesa dos trabalhadores 
deveriam ser no campo do entendimento, no 
campo das negociações, nas relações traba-
lhistas, na relação pessoal de dirigente sindi-
cal com as empresas pactuando as situações, 
mas o modelo que impera até hoje, conforme 
Armando, foi de distanciamento do movimento 
sindical em relação as empresas o que gerou e 
gera muitos conflitos. “Hoje, a realidade é que 
a maioria dos sindicatos pratica muito mais o 
`juridiquês´ do que o sindicalismo”, indica. 

No caso do SINTESP ele observa que é diferen-
te, uma vez que o corpo diretivo é de nível téc-

nico, o sindicato é muito consultado em casos 
de aspectos tecnicistas e também em termos 
de direito trabalhista. “Porém, com a reforma 
trabalhista nosso Jurídico vai ter mais impor-
tância daqui para frente, justamente porque as 
habilidades de negociação nas relações do tra-
balho tem que ser mais estimuladas dentro do 
próprio local de trabalho e o Jurídico vai tratar 
dos casos que não tiveram sucesso. Além disso, 
uma mudança importante é que em todas as 
demandas que entraram em ação vamos pen-
sar em intermediação prévia, ou seja, vamos 
atuar bastante no papel de mediador”, infor-
mou Armando. 

Para ele, a reforma trabalhista vai aumentar a 
importância dos Departamentos Jurídicos dos 
sindicatos. “Isso vale para o SINTESP, primeiro 
porque com a nova situação se a Convenção 
Coletiva era o pulmão da classe trabalhadora, 
daqui para frente vai ser mais ainda, uma vez 
que quando se trata do negociado acima do 
legislado os acordos vão ganhar mais força e 
sem a assessoria do Jurídico essa negociação 
acaba comprometida, pois a tendência é a de-
manda crescer muito nesse aspecto. A segunda 
questão diz respeito ao fato de que as decisões 
foram se afunilando entre as partes, ou seja, 
hoje o trabalhador vai poder negociar direto 
com o patrão ou vice-versa e como a relação 
de força é desproporcional a tendência é que as 
injustiças cresçam de uma forma exponencial 
e, certamente, vão desencadear no sindicato e, 

Julio Jordão: “As 
mudanças poderão 
impactar de maneira 
direta no quadro II da NR 
4, causando dispensa de  
profissionais de SST”
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por consequência, no Jurídico, que ganha, real-
mente, com esses dois fatores uma importância 
ainda maior na atuação sindical”, sinaliza. 

Fragilização das entidades

O Jornal Primeiro Passo conversou com o di-
retor do SINTESP, Julio Jordão, que lembrou 
que em julho do ano passado, o presidente 
da República, Michel Temer, sancionou a lei 
13.467, alterando mais de 100 pontos da CLT 
– Consolidação das Leis do Trabalho, até então, 
tida como a guardiã dos direitos dos traba-
lhadores, vigente desde 1943, ou seja, há 74 
anos. “É obvio que ninguém, em sã consciên-
cia assegura que o cenário atual tenha todas 
as características daquele momento quando a 
CLT foi criada, entretanto, em um País onde o 
desrespeito aos direitos mínimos dos trabalha-
dores, tais como, a garantia da saúde ou da in-
tegridade física nos ambientes do trabalho são 
sistematicamente ignorados, fato comprovado 
quando observamos, entre muitos outros fato-
res,  que o Brasil é o único país do mundo, com 
uma economia relevante, que paga adicional 
de insalubridade, o que nada mais é do que 
um engodo, cujo trabalhador, mal orientado se 
submete e, em troca de alguns centavos a mais 
no final do mês, fica sujeito ao envelhecimento 
e adoecimento precoce, tendo como prêmio o 
aumento do sofrimento e a diminuição de seus 
anos de vida ou pelo menos a qualidade ne-
les”, comenta.

Ao falar da reforma trabalhista vigente desde 
o final do ano passado, Julio diz que opta por 
fazer essa pequena introdução para contrapor 
aos argumentos apregoados pelos defensores 
das mudanças que, tendo como base a lon-
gevidade da CLT, defendem a necessidade da 
modernização da relação capital / trabalho.  
“Se com todo esse arcabouço legal vigente até 
então, as relações do trabalho já não possuía 
todas as garantias que precisava, como ficará 
agora a situação dos trabalhadores que, além 
de perderem o amparo da lei ainda veem, ao 
mesmo tempo, a proposital fragilização das 

entidades que representam as categorias?”, 
indaga. A princípio, destaca Julio, os pontos 
relativos a segurança e saúde, principalmen-
te aqueles que tem relação direta com a lei 
6514/77 e as NRs que a regulamenta, estão 
preservados, contudo,  os profissionais da área 
serão sim alcançados por essas mudanças. 

“Não vamos nos prender a pontos específicos, 
pois são muitos e existem muitas dúvidas ainda 
sobre a aplicabilidade e legitimidade de vários 
aspectos da nova legislação. Queremos, no en-
tanto, orientar nossos associados a buscarem in-
formações sempre que não se sentirem confor-
táveis mediante ações que os envolva em seus 
respectivos ambientes de trabalho. O SINTESP 
possui um Departamento Jurídico que conta 
com profissionais altamente qualificados e ex-
tremamente envolvidos com essa questão que, 
de acordo com a demanda, poderão dar o su-
porte necessário quando solicitado”, assegura. 

Ele afirma que a reforma trabalhista a princí-
pio não interfere nas questões relacionadas a 
segurança e saúde dos trabalhadores, não al-
terando, portanto, o contexto da NR 4 assim 
como das demais normas regulamentadoras. 
“Por esse princípio poderíamos afirmar que a 
permanência dos profissionais de segurança 
nas empresas continua tal qual era antes da 
vigência da reforma. Contudo, como agora 
as formas de contratação estão flexibilizadas, 
podendo uma empresa que, por exemplo, pos-
sua fluxo de demanda sazonalizado, contratar 
trabalhadores por diversas modalidades e não 
necessariamente no regime celetista, para os 
períodos de maior demanda, mantendo núme-
ro mínimo necessário de trabalhadores orgâni-
cos em todo período, assim como, há também, 
o advento da terceirização, agora amplamente 
permitida, quando até então se permitia ape-
nas para as atividades chamadas `meios´, ou 
seja, aquelas que não tinham relação direta 
com a atividade fim da empresa. Tudo isso fará 
com que o número de trabalhadores orgânicos 
das empresas sejam significativamente reduzi-
dos, impactando de maneira direta no quadro 
II da NR 4, possibilitando a dispensa de profis-
sionais da área de segurança”, informa Julio. 

Para minimizar esse problema, Julio comenta 
que os Serviços Especializados em Engenha-
ria de Segurança e em Medicina do Trabalho 
das empresas que operem em regime sazonal 
deverão ser dimensionados, tomando-se por 
base a média aritmética do número de traba-

lhadores do ano civil anterior e obedecidos os 
Quadros I e II anexos. (item 4.6). “Para esse 
caso, devemos estar atentos para evitar que 
as empresas tenham como base o período de 
baixa para dimensionar o SESMT e com isso 
entender que está desobrigada, quando na 
verdade precisaria constituí-lo. As empresas 
cujos estabelecimentos não se enquadrem no 
Quadro II, anexo a esta NR, poderão dar assis-
tência na área de segurança e medicina do tra-
balho a seus empregados através de Serviços 
Especializados em Engenharia de Segurança 
e em Medicina do Trabalho comuns, organiza-
dos pelo sindicato ou associação da categoria 
econômica correspondente ou pelas próprias 
empresas interessadas. (item 4.14). Este item 
não está sujeito a multa, entretanto, para os 
casos que se configurarem assim, é importante 
a argumentação dos profissionais de seguran-
ça com as empresas relacionadas, no sentido 
de convencê-las do aspecto positivo na com-
posição e manutenção de um SESMT nesses 
moldes. Por último, devemos também aplicar a 
consideração do grau de risco de fato”, explica. 
Para exemplificar, Julio utiliza o advento da ter-
ceirização. Vejam o caso: 

“Uma empresa da área de serviços, portanto, 
com grau de risco II em sua sede, é contratada 
por uma indústria, grau de risco III, e alocará 
nas linhas de produção da contratante, 110 
trabalhadores”.

Julio explica: “Entendam, pelo grau de risco 
da empresa fornecedora de mão de obra, não 
haveria necessidade de composição de SESMT 
com pelo menos um TST para este grupo de 
trabalhadores, entretanto, ao se aplicar o grau 
de risco de fato, onde os trabalhadores estão 
expostos, há a necessidade de um TST, funcio-
nário da prestadora, permanente neste posto 
de trabalho. Enfim, com tudo o que está acon-
tecendo, devemos estar atentos, não olharmos 
para o quadro II da NR 4 de maneira superfi-
cial, devemos entender essas diversas formas 
de composição de SESMT para evitarmos que 
essas mudanças, principalmente a terceirização 
reduza o número de vagas ou oportunidades 
de renda para nossos profissionais”, observa.

O diretor ressalta que sempre que os TST´s 
encontrarem situações irregulares, ou mesmo 
dúvidas em relação a elas, chame o SINTESP. 
“Estaremos sempre e, principalmente agora, 
neste momento de algumas incertezas, ao lado 
de nossos associados”, atenta.  
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Consciência e Persistência

Dicionário de SST foi 
  lançado em São Paulo

P or conta da minha 
afinidade com redes 
sociais e também da 

quantidade de eventos dos 
quais participo, muita gente 
tem me perguntado como 
vejo o atual momento e o que 
tipo de atitude penso que de-
vemos tomar. Não creio que 
seja uma pessoa que deva 
dizer o que os outros devem 

fazer - aliás acho isso sempre muito perigoso - 
prefiro as ideias que surgem do dialogo porque 
elas não são simplesmente mencionadas - an-
tes disso - são resultados de uma forma coletiva 
de pensar. Mas o que tenho dito - para que as 
pessoas não fiquem sem respostas acho que as 
duas palavras que devem estar em nossas men-
tes são consciência e persistência.

Claro que é preciso falar aqui sobre o que é 
consciência, até porque as palavras ao longo 
da vida tendem a perder sentido ou simples-

mente ficarem fixadas em nossas vidas com 
um sentido as vezes mais restrito. Consciência 
nada mais é do que o sentimento ou conheci-
mento que nos permite vivenciar e em muitos 
casos compreender aspectos do mundo que te-
mos a nossa volta. Então, consciência é aquilo 
que nos liga a realidade e é essencial porque 
qualquer transformação verdadeira só pode 
ser feita a partir do momento que temos a real 
dimensão do que de fato ocorre. Digo isso por-
que vejo muita gente falando sobre o que ou-
viu falar - sem ao menos parar por um instante 
que seja e tentar, com recursos próprios, estar 
mais e melhor informado sobre o que ocorre. 
Vale lembrar que apenas estar informado não 
quer dizer estar consciente, para que isso ocor-
ra é preciso compreender e analisar as situa-
ções, cenários, etc.

Parece bobagem mencionar isso – mas, pense 
bem em quantos profissionais de SST você co-
nhece que são de fato conscientes sobre a nossa 
área de trabalho e suas implicações para a so-

ciedade como um 
todo? Claro que 
a ausência dessa 
consciência, com 
certeza, nos conduz 
a atuações total-
mente superficiais 
e mecanicistas e 
raramente nos le-
vam em momen-
tos como vivemos 
a ideia do quanto 
e como podemos 
ser úteis para que 
as coisas não se tornem piores.

Persistência sem consciência é bater a cabeça 
na parede. Uma das melhores palavras para 
explicar a consistência é a constância. Mui-
ta gente se acha boa porque faz muito sem 
tentar entender que o muito errado não quer 
dizer muita coisa em termos daquilo que se 
busca como resultado.  

O 
Dicionário de Saúde e Segurança do Trabalhador: Conceitos, Defi-
nições, História, Cultura foi lançado em São Paulo, SP, na Biblioteca 
Municipal Mário de Andrade, dia 20 de março. A obra coletiva é or-

ganizada pelo médico Dr. René Mendes, da Abrastt - Associação Brasileira de 
Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. 

O dicionário, que reúne 522 autores do Brasil, de outros países da Améri-
ca Latina e de outros continentes, é único no gênero – pela temática, pela 
qualidade e quantidade dos autores e autoras – a obra enfoca as grandes 
questões das relações entre o Trabalho e a Saúde, atualmente marcadas por 
uma deterioração dos ambientes e condições de trabalho – de um lado – e 
pela complexidade dos impactos sobre a saúde dos trabalhadores e trabalha-
doras, sobre a sociedade e sobre o meio ambiente, de outro. O Dicionário tem 
1.280 páginas e já está disponível nas versões impressa e digital. 

“Este é o meu mais novo projeto profissional – e talvez o maior e mais 
desafiador de todos. Esta obra coletiva irá contribuir enormemente para 
a formação e disseminação do conhecimento e cultura dos mais diversos 
profissionais que transitam pela Saúde e Segurança do Trabalhador, tais 
como Médicos, Engenheiros de Segurança, Psicólogos, Enfermeiros, Ad-
vogados e Juízes, dentre outros”, afirma Rene Mendes. O lançamento foi 
prestigiado por diversos profissionais e especialistas do setor. O SINTESP 
foi representado pelos diretores Cosmo Palasio, Armando Henrique; e o 
presidente, Marquinhos. 
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Cosmo Palasio: TST, 
diretor do SINTESP 
e responsável pela 
pasta de Ética, 
Cidadania e Trabalho
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a RELATÓRIO VAGAS – TÉCNICO DE SEGURANÇA  
   DO TRABALHO (E MEIO AMBIENTE)

O 
BJETIVO: Essa pes-
quisa visa identificar 
quais são as princi-

pais exigências do mercado 
na área de Saúde, Meio Am-

biente e Segurança, a ferramenta utilizada e o 
site de empregos CATHO.

METODOLOGIA: foram pesquisadas as 
100 últimas oportunidades de emprego 
no site Catho, que ocorreram entre os dias 
11/12/2017 à 07/02/2018.

Foram filtradas as seguintes cidades do Es-
tado de São Paulo: Diadema, Mauá, Santo 
André, São Bernardo do Campo, São Cae-
tano do Sul e São Paulo.

As vagas filtradas – cinco - têm as seguin-
tes nomenclaturas: Técnico de Segurança 
do Trabalho, Técnico de Meio Ambiente e 
Segurança, Técnico de Segurança do Traba-
lho Pleno, Técnico de Segurança do Traba-
lho Sênior e Técnico de Segurança do Traba-
lho e Meio ambiente.

Posteriormente foi comparada a quantida-
de de vagas abertas com as nomenclaturas 
acima em relação às vagas de Técnico de 
Meio Ambiente e Analista de QSMS.

NOTA: Esta mesma pesquisa foi elaborada 
pelo autor no 1º quadrimestre de 2015. 
Agora, nesta segunda edição, foi utilizada a 
mesma metodologia, permitindo assim rea-
lizar um comparativo do cenário ano 2015 
versus ano 2018.

     Leandro Rodrigues
     Técnico de Segurança do 

Trabalho (há seis anos - MTE: 55029 - SP) e Bacharel em 

Administração. Cursos extracurriculares: Auditor Interno 

ISO 14001, Auditor Interno OHSAS 18001, NR 10 – 

Serviços em Eletricidades, NR 35 – Trabalho em Altura, 

Instrutor de NR 20 – Líquidos  Combustíveis e Inflamáveis 

e Brigada de Incêndio. leandrorbs@hotmail.com

Linkedin: Leandro Rodrigues de Barros do Vale

1 - FAIXA SALARIAL

Apenas 59% das vagas informaram a faixa salarial, sendo 
que desta porcentagem:

Pagam entre R$ 3000,00 a R$ 3.999,99.

Pagam entre R$ 2.000,00 a R$ 2.999,99.

Pagam entre R$ 4.000,00 a 5.999,99.

Pagam entre R$ 1.000,00 a R$ 1.999,99.

2 - SALÁRIO ESPECÍFICO

Apenas 59% das vagas informaram a faixa salarial sendo 
que desta porcentagem:

Pagam o salário de R$ 3.307,13 atendendo, 
assim, exatamente o valor mínimo previsto na 
Convenção Coletiva de Trabalho do SINTESP, o 
Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho 
no Estado de SP.

Pagam salário superior ao piso salarial 
estabelecido no Estado de SP, sendo que o salário 
pode ser até R$ 5.000,00 (salário inicial);

Pagam o salário inferior ao piso salarial em São 
Paulo.

3 - LOCALIDADES QUE MAIS 
EMPREGAM (Cidade de SP e 
Grande ABCDM)

Apenas 59% das vagas informaram a faixa salarial sendo 
que desta porcentagem:

Surgem na cidade de São Paulo.

Surgem na cidade de São Bernardo do Campo.

Correspondem às cidades Diadema, Mauá, São 
Caetano do Sul e Santo André.

4 - FORMAÇÃO ESCOLAR

Apenas 59% das vagas informaram a faixa salarial sendo 
que desta porcentagem:

Solicitam apenas o Curso Técnico de Segurança do 
Trabalho, com registro no MTE.

Solicitam Ensino Superior (qualquer curso de 3º 
grau) além do Curso Técnico de Segurança do 
Trabalho, com registro no MTE.

Solicitam Técnico de Meio Ambiente além do Curso 
Técnico de Segurança do Trabalho, com registro 
no MTE.

Pedem outros cursos, sendo 2% formação de 
Pós-Graduação em SMS; outros 2% Segurança 
do Trabalho nível superior; e 1% Técnico em 
Enfermagem.

5 - RAMO DE ATIVIDADE QUE MAIS 
EMPREGAM

Das vagas, tem como atividade principal:

Construção Civil.

Indústria (inclusive metalúrgica).

Consultoria.

Saúde.

Terceirização de serviços (principalmente serviços 
de Limpeza e Segurança Patrimonial).

Outras atividades (não informadas acima) sendo que 
as que repetiram mais de uma vez são: Alimentos, 
Call Center e Serviços de Telefonia.

6 - IDIOMAS

Pedem idiomas estrangeiros.

Pedem Inglês, sendo que 4% dos casos são 
Avançado e 5% Intermediário.

mailto:leandrorbs@hotmail.com
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7 - EXPERIÊNCIA

99% das vagas pedem conhecimentos Técnicos de Seguran-
ça do Trabalho que compreendem as funções básicas da área 
e que atenda entre outros, principalmente, conhecimentos 
em programas de segurança (PPRA, PCMSO, etc), CIPA, 
SIPAT e domínio em Word e Excel; Além dos conhecimentos 
Técnicos em Segurança do Trabalho:

Pedem experiência em ISO 14001.

Pedem experiência em OHSAS 18001.

Pedem experiência em meio ambiente ou 
gerenciamento de resíduos.

Pedem experiência em ISO 9001.

Pedem experiência em Recursos Humanos;

Não mencionam experiência. 
Observação: o total das porcentagens acima é superior a 100% porque algumas 
exigências se repetem (exemplo: experiência em ISO 14001 e OHSAS 18001).

8 - CURSOS EXTRACURRICULARES

Apenas 59% das vagas informaram a faixa salarial sendo 
que desta porcentagem:

Não pedem cursos específicos da área.
Pedem curso de NR 23 – Proteção Contra 
Incêndios.
Pedem curso de NR 35 – Trabalho em Altura.
Pedem curso de e-Social.
Apenas 5% das vagas pedem experiência em outros 
cursos, entre eles: NR 10 – Segurança em Instalações 
e Serviços em Eletricidade (1%); NR 12 Segurança no 
Trabalho em Máquinas e Equipamentos (1%); NR 18 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria 
da Construção (1%); e NR 33 – Segurança e Saúde 
nos Trabalhos em Espaços Confinados (2%). 

9 - EXIGÊNCIAS EXTRAS

Pedem exigências extras.
Pedem habilitação para dirigir sendo que 9% 
pedem que possua veículo próprio para visitar as 
unidades determinadas pelo empregador.
Pedem disponibilidade para viagens.
Pedem experiência e disponibilidade para atuar 
também no RH.

ou salário diferenciado, mas, com certeza, 
é um diferencial para a conquista de uma 
oportunidade no mercado de trabalho ou 
manutenção do mesmo.

O Item 8º IDIOMAS, mostrou que 9% das 
vagas exigem inglês. O índice obtido prati-
camente dobrou em relação a 2015, desta 
forma ter inglês nível intermediário é reco-
mendável, ainda que não seja sinônimo de 
ter um salário diferenciado da prática de 
mercado, pode ser o que falta para con-
quistar a vaga almejada.

Um item preocupante é a queda de vagas 
na área supracitada - e provavelmente em 
todas as áreas, visto a crise econômica que 
assola nosso País. Evidenciou-se que, em 
2015, precisou de 42 dias para a existência 
de 100 vagas, já em 2018 foram necessá-
rios 59 dias, ou seja, queda de 29%. 

É salutar informar que a redução (29%) de 
empregos na área de Técnico de Seguran-
ça do Trabalho não é absoluta, pois, além 
da crise econômica já informada, existe o 
atenuante de que em 2015 a pesquisa foi 
realizada logo após o carnaval, já em 2018 
pouco antes do carnaval. 

As vagas em geral exigem experiência do 
colaborador na área de TST, desejando 
competências nas atividades que envolvam 
os programas de segurança do trabalho e 
elaboração de relatórios, com isso, é im-
prescindível ter domínio em Pacote Office 
com ênfase em Word e Excel. Ter vivência 
ou cursos pertinentes as Normas ISO 14001 
e OHSAS 18001 são diferenciais, uma vez 
que essas ferramentas colaboram muito no 
desenvolvimento e controle do sistema de 
Saúde, Meio Ambiente e Segurança de uma 
empresa. Cursos extracurriculares como 
NR23 e NR35 são requisitados com boa 
frequência. Prevemos que a demanda da 
vez será a expertise em e-Social.

Os segmentos que mais empregam na profis-
são de TST são Construção Civil, Indústrias e 
Consultoria, sendo que em muitos casos, os 
profissionais visitam unidades filiais ou clien-
tes, logo, a carteira de habilitação B é fun-
damental para a locomoção do profissional.

Um forte abraço a todos os colegas de pro-
fissão da área prevencionista.  

10 - TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE/
ANALISTA DE QSMS

?
No período de 11/12/2017 a 07/02/2018 - mesmo 
utilizado para pesquisar as vagas de Técnico de Segurança 
do Trabalho e similares - surgiram apenas sete vagas de 
Técnico de Meio Ambiente contra 100 vagas de Técnico 
de Segurança do Trabalho. Já de Analista de QSMS foi 
observada apenas uma vaga.

Salário médio recebido pelo Técnico de Segurança 
do Trabalho é de R$ 3.437,95.

Salário médio recebido pelo Técnico de Meio 
Ambiente é de R$ 1.850,00.

Não foi informado o salário do Analista de QSMS 
no site supracitado.

CONCLUSÃO

Confrontando os dados coletados em 2015 
com os atuais (2018), é possível dizer que 
nos itens 

1º Faixa Salarial, 2º Salário Específico, 3º Lo-
calidades que mais empregam, 4º Formação 
escolar, 5º Ramo de atividade que mais em-
pregam, 7º Experiência, 9º Exigências extras 
e 10º Técnico de meio ambiente/analista de 
QSMS, pouca diferença tiveram, ocorrendo 
assim empate técnico. Desta forma, ratifi-
cou-se a legitimidade das informações.

Embora todo curso seja uma oportunidade 
de aprendizado é possível afirmar, através 
deste, que o curso de Técnico de Meio Am-
biente não conquistou grande espaço no 
mercado de trabalho, como previam os es-
pecialistas em meados desta década - isso 
se comparado com o curso de Técnico de 
Segurança do Trabalho. 

Quanto ao Analista de QSMS, surgiu ape-
nas uma vaga a cada 100 de Técnico de 
Segurança do Trabalho, porém, este cargo 
é relativamente novo para se afirmar algo.

O item 6º CURSOS EXTRACURRICULARES 
ratificou a importância de ter o curso de 
NR 35 - Trabalho em Altura. A novidade é 
o curso de NR 23 – Proteção Contra Incên-
dios. O curso ou vivência com e-Social está 
em ascensão visto a nova exigência mer-
cadológica. A realização destes cursos ex-
tracurriculares não é sinônimo de emprego 
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o Nada de incêndio na fábrica! 
 Esta é a verdadeira história do 8 de março

O 
Dia da Mulher é 
uma data política, 
que vem da luta de 

mulheres operárias e não da 
morte passiva.

Há séculos, alimenta-se a 
ideia de que o 8 de março, 
Dia Internacional da Mu-
lher, teria surgido por causa 
da morte de 130 operárias 
carbonizadas em um incên-
dio em uma fábrica têxtil de 
Nova York, em 1911.

Intelectuais feministas, contudo, afirmam que 
essa versão trágica do surgimento da data, em 
que mulheres morreram de forma passiva en-
quanto trabalhavam, abafa a história de luta e 
mobilização das mulheres operárias do final do 
século 19, que se organizavam contra governos 
e patrões por melhores condições de trabalho.

A principal teórica a trabalhar o tema do 8 de 
março no Brasil é a socióloga Eva Blay, profes-
sora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da USP e coordenadora do USP Mu-
lheres. Blay explica que a criação da data foi mo-
tivada “por fortes movimentos de reivindicação 
política, trabalhista, greves, passeatas e muita 
perseguição policial”, e não somente pela morte 
de dezenas de mulheres exploradas pelo capital.

Segundo ela, desvincular o 8 de março, hoje 
considerado um dia festivo e capitalista – em 
que patrões e empresas insistem em “presen-
tear” funcionárias com maquiagem, flores e ser-
viços em salões de beleza – da luta de operárias 
por melhores condições de trabalho, é uma ma-
neira de apagar o protagonismo das mulheres 
em sua própria história social e política.

8 de março: uma data política
Segundo a socióloga Flávia Rios, professora da 
Universidade Federal do Goiás e coordenadora 
do Simpósio “Relaciones Raciales y de Género: 
Identidad, Interseccionalidad y Movimientos 
Sociales”, o incêndio em Nova York faz parte 
da história de luta das mulheres, mas como 
contexto, não como fator único de criação do 
8 de março.

“No incêndio, morreram operárias num con-
texto em que feministas e trabalhadoras fa-
ziam forte mobilização pela igualdade na po-
lítica e por melhores condições de trabalho”, 
explica Flávia.

A própria versão do incêndio é 
confusa. A mais conhecida diz 
que, em 1911, cerca de 600 
mulheres e homens trabalha-
vam na fábrica têxtil Triangle 
Shirtwaist Company quando 
as chamas começaram. Na-
quela época, os trabalhadores 
eram trancados nas fábricas 
e os relógios eram cobertos, 
para não terem noção de 
quanto tempo haviam traba-
lhado. As péssimas condições, 
com vários retalhos de tecidos 
espalhados pelo chão do lugar, 
ajudaram o fogo a se espalhar 
rapidamente, matando 125 
mulheres, de 13 a 23 anos, e 
mais 21 homens, enquanto trabalhavam.

O episódio causou comoção nacional e, no dia do 
funeral, 100 mil pessoas compareceram ao local. 
O terreno em que funcionava a Triangle Shirtwaist 
Company hoje é a Universidade de Nova York.

Outra versão diz que o incêndio aconteceu no 
século 18 e o fogo teria sido proposital. O obje-
tivo era o de matar trabalhadoras têxtis que pe-
diam diminuição da carga horária, que naquela 
época era de até 14 horas diárias, de segunda-
-feira a sábado, chegando a incluir alguns 
domingos de manhã. Era comum também os 
filhos das operárias, ainda crianças, comporem 
os quadros de empregados das indústrias, pois 
o trabalho infantil não era proibido e creches 
não eram um direito das mães trabalhadoras.

“Em 8 de março de 1857, em Nova York, as ope-
rárias têxteis entraram em greve pedindo a redu-
ção da jornada de trabalho de 16 para 10 horas 
por dia e recebendo menos que um terço do sa-
lário dos homens. Parte das grevistas foi trancada 
no galpão e a fábrica foi incendiada. 130 delas fo-
ram carbonizadas”, explica a cientista política Lu-
cia Avelar, professora da Universidade de Brasília.

A versão mais aceita diz que, segundo Eva 
Blay, em 1910, a militante Clara Zetkin propôs 
a criação de um Dia Internacional da Mulher, 
sem definir uma data precisa, no II Congresso 
Internacional de Mulheres Socialistas, em Co-
penhagem.

Para Blay, nenhumas das ver-
sões de incêndio foram usadas 
por Zetkin como motivação, 
uma vez que, mesmo na versão 
mais conhecida do incêndio, te-
ria acontecido um ano após a 
militante propor a data como 
uma data de luta.

A alemã Clara Zetkin era membro 
do Partido Comunista Alemão 
e militante operária das causas 
das trabalhadoras mulheres. Em 
1891, criou a revista Igualdade, 
que circulou por 16 anos e era 
formada por mulheres e voltada 
às trabalhadoras, e em 1920 che-

gou a ser deputada na Alemanha, defendendo 
a participação das mulheres na política e no tra-
balho. Lutou contra o nazismo, mas, com a as-
censão de Hitler em 1933, teve que exilar-se em 
diversos países, escolhendo morar, por fim, na 
URSS. Morreu naquele mesmo ano, em Moscou.

A proposta de um Dia Internacional da Mulher 
por Zetkin estabelecia que a data seria um dia 
de mobilizações de mulheres trabalhadoras 
em todo o mundo, que abordariam tanto a 
pauta da questão das mulheres no trabalho, 
como lutariam pelo sufrágio, o direito ao voto 
feminino.

Diversas manifestações de trabalhadoras na 
Europa se seguiram desde a proposta da cria-
ção do Dia Internacional da Mulher. Segundo 
Blay, a manifestação mais famosa aconteceu 
em 8 de março de 1917, quando operárias 
russas do setor de tecelagem entraram em 
greve e pediram apoio aos metalúrgicos.

Essa greve de mulheres teria sido reconhecida 
por Trotsky como o primeiro momento da Re-
volução de Outubro, que resultou na Revolu-
ção Russa de 1917.

Mirdes de Oliveira - 
Técnica de Segurança 
do Trabalho e Diretora 
do SINTESP, responsável 
pela pasta da 
Diversidade
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“Roda de Conversa entre amigas” marcou 
  o Dia Internacional da Mulher no SINTESP

U 
ma roda de conversa “entre amigas” foi 
o mote para o SINTESP, através da sua 
Diretoria da Diversidade, contemplar 

o Dia Internacional da Mulher mais um ano. O 
encontro aconteceu no dia 8 de março, na sede 
do sindicato em dois momentos, na parte da ma-
nhã, das 8h30 às 11h30; e na parte da noite, 
das 19h30 às 21h30, com a presença de mais 
de 60 pessoas, entre Técnicas de Segurança do 
Trabalho, diretores e parceiros da iniciativa.

Segundo a diretora Mirdes de Oliveira, respon-
sável pela pasta da Diversidade, o objetivo foi 
sair do lugar comum neste dia, tornando a roda 
de conversa uma oportunidade para as Técni-
cas de Segurança do Trabalho interagirem mais 
a vontade com as palestrantes e aproveitarem 
melhor o evento para trocarem ideias e expe-
riências inspiradoras. “Além da participação es-
pecial das Técnicas de Segurança, Liana de Sá 
Pereira Pires e Sandra Viana dos Santos, conta-
mos também com a apresentação de Isaac Mar-
tins, publicitário e consultor na empresa Class 
de vendas multinível, que apresentou para as 
participantes as oportunidades do empreende-
dorismo; e da terapeuta Juliane Sanchez, que 
conduziu uma vivência na Ioga na parte da ma-
nhã”, explicou Mirdes.

O presidente Marquinhos prestigiou as duas oca-
siões, agradeceu a presença de todos e exaltou o 
papel que as Técnicas de Segurança do Trabalho 
estão exercendo, cada vez mais, nos ambientes 
de trabalho, em setores como o da Construção 
Civil, por exemplo. “Aproveitamos esse momento 
para chamar as mulheres a participarem mais do 
SINTESP. A presença de vocês é muito importante 
para as nossas atividades”, ressaltou. Ele obser-
vou também a presença de homens no evento 
e considerou um grande avanço a ser comemo-
rado neste dia, pois é mais do que sabido que a 

Em 1975, a ONU oficializou o dia 8 de março 
como o Dia Internacional da Mulher por meio 
de um decreto.

“Essa data é importante para o setor de SST 
também, pois é crescente o número de mulhe-
res que estão atuando nos ambientes de tra-
balho, sejam Enfermeiras do Trabalho, Médicas 

do Trabalho, Engenheiras de Segurança do Tra-
balho e, em maior porcentagem, as Técnicas 
de Segurança do Trabalho. Por conta disso, em 
valorização ao papel dessas profissionais, o 
SINTESP reserva em sua agenda anual um dia 
para tratar do universo das mulheres no meio 
ambiente de trabalho. Não fazemos isso só por 
dever, mas pelo respeito e consciência de que 

as trabalhadoras fazem a diferença no dia a 
dia da SST. Na próxima edição vamos mostrar 
as atividades que foram desenvolvidas esse 
ano. Acompanhem”, informa Mirdes Oliveira, 
diretora do SINTESP e responsável pela pasta 
da Diversidade.  

Fonte: www.azmina.com.br 

união entre homens e mulheres é imprescindível 
para sermos bem-sucedidos em qualquer situa-
ção de nossas vidas.

As TSTs Liana e Sandra compartilharam suas 
experiências de vida, mostrando que apesar das 
dificuldades, desafios e situações estressantes, 
trabalhar em prol de uma vida melhor para elas 
mesmas e, ao mesmo tempo, exercer a profissão 
com amor e ajudando o trabalhador a ter mais 
segurança e saúde, vale muito a pena. As duas 

deixaram a mensagem que as Técnicas devem 
acreditar no potencial que têm e seguir adian-
te, com coragem, respeito, alegria e consciência, 
pois o resultado será sempre a vitória. 

O evento foi patrocinado pela Soft Work, que 
concedeu as ecobags para presentear as TST´s; 
o Sintracon, que colaborou com os coffee-breaks 
nos dois períodos; e apoio do Grupo Saúde e Vida. 
Ao final dos encontros os participantes também 
foram contemplados com sorteios de brindes.  

Este ano o SINTESP, através da Diretoria da Diversidade, promoveu um encontro diferenciado, visando 
proporcionar um dia de reflexão e descontração para mostrar a valorização que o papel da mulher TST 
tem conquistado nos ambientes de trabalho e os desafios que ainda existem, mas podem ser superados
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TSTs foram agraciados com o Prêmio DuPont

A Revolução 4.0 e o Brasil 

V 
er Técnicos de Segurança do Trabalho se-
rem reconhecidos por um prêmio como o 
da DuPont proporciona muita honra ao 

SINTESP, principalmente porque o Prêmio DuPont 
de Saúde e Segurança do Trabalhador reconhece 
empresas e profissionais que, através do uso das 
tecnologias desenvolvidas pela DuPont, relatam 
sua história de sucesso por meio das quais foram 
criados projetos, atividades ou ações preventivas 
que tenham gerado melhoria nas condições do 
meio ambiente do trabalho ou gestão de segu-
rança e saúde do trabalhador. Todos os trabalhos 
apresentados são avaliados por um Comitê Técni-
co formado por especialistas da área de prevenção 
de acidentes e doenças do trabalho.  

De acordo com Saulo Marcial Guedes Gimenez, 
que é TST no Frigorífico Better Beef, é a segunda 
vez que o frigorífico participa desta iniciativa. “Em 
2015 inscrevemos a empresa na categoria Proteção 
Térmica, mas, somente em 2016 fomos os grandes 
campeões na categoria Proteção Química. O TST 
Fernando Marques Rosalvo inscreveu o trabalho, 
que contou com a minha participação e de Bruno 
Magalhães Silva como assistentes”, contou. Se-
gundo Saulo, foi constatado que a vestimenta de 
Proteção TYCHEM JK era ideal para proteção contra 
Amônia. O uso dessa tecnologia proporcionou bons 
resultados e levou-os à premiação. “Eu e todos os 
meus companheiros que integram o SESMT da Bet-

ter Beef estamos muito agradecidos pelo reconhe-
cimento da empresa DuPont do Brasil”, declarou.

Os TSTs enfatizam que receber o reconhecimen-
to do setor empresarial representa um diferencial 
importante para a carreira profissional de todos. 
“Nós nos sentimos muito felizes como profissio-
nais, conseguimos transmitir aos colaboradores a 
importância de se prevenir acidentes contra o va-
zamento de amônia e também transmitir ao em-
pregador a importância de se prevenir o vazamen-
to de amônia com medidas de proteção coletiva, 
como nossos detectores de amônia, e com a vesti-
menta Nível A Dupont. Acreditamos que o Técnico 
em Segurança do Trabalho tem que ser o elo entre 
o empregador e trabalhador, em prol da vida hu-
mana, esse sim foi o nosso maior reconhecimento 
e também crescimento profissional”, destacaram.

Esse prêmio, que é reconhecido como um dos mais 
importantes do setor de SST, soma várias conquis-

tas. Para Saulo, primei-
ro, sem dúvidas, foi a 
viagem aos Estados Unidos da América, onde ele 
e Fernando Marques Rosalvo puderam conhecer 
outra cultura e participar da National Safety Coun-
cil – maior feira de SST do país; além da visita à 
sede da DuPont. Foi uma experiência muito mar-
cante e que agrega mais valor ainda ao trabalho 
deles na empresa. 

Como mensagem aos amigos TST´s visando 
incentivá-los para a participação neste Prêmio, 
Saulo diz que, sobretudo, acredita no valor das 
pessoas. “Se você quer ser um excelente Técni-
co em Segurança do Trabalho, tem que gostar 
de pessoas, praticar muito a empatia e sempre 
trabalhar em equipe. É o que nós, da equipe 
do SESMT do Frigorífico Better Beeff, fazemos. 
Trabalhamos sempre um ajudando o outro, um 
torcendo pelo outro, só assim todos seremos 
campeões”, conclui.  

V 
ivemos os primórdios da 4ª Revolução 
Industrial (ou Revolução 4.0). É a emer-
gência, nas mais diversas áreas, de novas 

tecnologias, como a inteligência artificial, a robó-
tica, a internet das coisas, os veículos autônomos, 
a impressão em 3D, a nanotecnologia, a biotecno-
logia, as ciências dos materiais, o armazenamento 
de energia e a computação quântica.

Marcelo Toledo, secretário de Formação da 
Federação Interestadual de Metalúrgicos e Me-
talúrgicas do Brasil (Fitmetal), explica que em 
ensaio sobre o tema, Klaus Schwab, presidente-
-executivo do Fórum Econômico Mundial, aler-
tou para a velocidade das mudanças. “Muitas 
dessas inovações”, diz ele, “são tão profundas 
que, na perspectiva da história humana, nunca 
houve um momento tão potencialmente pro-
missor ou perigoso”.

As relações de produção continuarão a ser capita-
listas, com mais exploração da força de trabalho e 
aumento dos lucros no processo produtivo. Segun-
do Schwab, 80% das atuais profissões podem ser 
extintas em até 30 anos, num reflexo da aplicação 
crescente das novas tecnologias no processo de 
produção de mercadorias. Dezenas de milhões de 
pessoas serão atingidas mundo afora.

A miséria e a exploração crescerão, tal como o caráter 
concentrador e excludente do sistema. Vale lembrar 
que 1,3 bilhão de pessoas estão sem acesso ao prin-
cipal avanço da 2ª Revolução Industrial, a eletricida-
de, e quatro bilhões ainda não se conectam à inter-
net, ícone da 3ª Revolução Industrial. As tecnologias 
da Revolução 4.0 tampouco serão universalizadas.

“À luz das transformações em curso, a política 
industrial tem de se associar, cada vez mais, aos 

avanços da tecnologia aplicada nos processos pro-
dutivos”, observa Toledo.

Conforme ele, um novo projeto de desenvolvi-
mento nacional pressupõe a reindustrialização do 
País, a qualificação do setor produtivo, o incentivo 
à pesquisa e à inovação, além da valorização do 
trabalho. “Amplos setores da sociedade devem ser 
envolvidos nesse debate – do meio acadêmico ao 
setor industrial, passando pela classe trabalhadora 
e suas entidades representativas”, indica.  
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Profissionais que foram contemplados com o Prêmio DuPont.  
Os TSTs Saulo Marcial e Fernandes Marques representaram a categoria 

Para Toledo, no Brasil a Revolução 4.0 
necessita de mais incentivos e inovação





TREINAMENTOS CARGA 
HORÁRIA DATAS VALORES

Instrutor de Segurança em Trabalho em Altura 32h R$ 550,00 - Sócios
R$ 1.100,00 - Não Sócios

Instrutor de Segurança no Trabalho em Máquinas e 
Equipamentos e Programa de Risco em Prensas e Similares 15h R$ 210,00 – Sócios 

R$ 420,00 - Não Sócios

Elaboração de PPRA como Programa de Gestão em SST 15h R$ 210,00 - Sócios
R$ 420,00 - Não Sócios

Instrutor de Segurança na Operação de Ponte Rolante 15h R$ 350,00 - Sócios
R$ 700,00 - Não Sócios

Capacitação Didático-Pedagógica para Instrutores 32h R$ 350,00 - Sócios
R$ 700,00 - Não Sócios

Formação de Instrutores de Brigada de Incêndio 21h  R$ 400,00 - Sócios
R$ 800,00 - Não Sócios

Curso Prático de Nós e Amarras 08h R$ 50,00 – Valor único

PPRA com ênfase em PPP e e-Social 15h R$ 210,00 - Sócios
R$ 420,00 - Não Sócios

Instrutor de Segurança na Operação de Empilhadeira 15h R$ 350,00 - Sócios
R$ 700,00 - Não Sócios

Elaboração de PPRA área da Saúde e Particulares – NR 32 15h R$ 210,00 - Sócios
R$ 420,00 - Não Sócios

Elaboração de PPRA como Programa de Gestão em SST 15h R$ 210,00 - Sócios
R$ 420,00 - Não Sócios

AGENDA DE CURSOS  
NA SEDE SINTESP E REGIONAL - 2018

AVISO
• Não será permitido fazer aula prática sem o uso do EPI, caso seja solicitado.

• O curso está sujeito a cancelamento em caso de quórum insuficiente.

Mais informações e inscrições 
11 3362-1104 / treinamento@sintesp.org.br 

www.sintesp.org.br 

mailto:treinamento@sintesp.org.br
http://www.sintesp.org.br

