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E 

m todo o País, o mês de abril des-
te ano foi marcado por iniciativas 
voltadas para a conscientização 
da categoria prevencionista. Te-
mas ligados à SST ganharam for-

ça com eventos de norte a sul promovidos 
em memória às vítimas de acidentes de tra-
balho – cuja data oficial mundialmente é o 
Dia 28 de Abril; e o movimento Abril Verde, 
cujo intuito é trazer à sociedade a questão 
da Saúde e Segurança do Trabalhador Bra-
sileiro. A mobilização se faz necessária para 
tratar o tema com o objetivo de reduzir os 
acidentes do trabalho e os agravos à saúde 
do trabalhador, mobilizando e envolvendo 
sociedade, órgãos do governo...
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Nestes últimos dias, a categoria prevencio-
nista e todos os trabalhadores de nosso País 
estão sendo bombardeados com as ameaças 
de desmonte das normas regulamentadoras 
de Segurança e Saúde do Trabalho, conforme 
anunciado pelo governo federal, o qual diz 

que 90% das NRs serão reduzidas sob a alegação de 
que causam custos absurdos para os empresários, em 
função de que a nossa normatização é absolutamente 
bizantina (confusa), anacrônica (fora de moda) e hostil 
(inimiga). Considerar que as normas regulamentadoras 
possuem cerca de 5.000 documentos infralegais, entre 
portarias e instruções normativas, criadas na década de 
1940, que estão sendo aplicadas pela fiscalização de 
forma arbitrária, é não ter o mínimo de consciência so-
bre a atual situação do País em relação a muitos outros 
que mostram índices de acidentalidade e doenças rela-
cionados ao trabalho muito menor que no Brasil. É, no 
mínimo, inadequada qualquer comparação desse tipo, 
uma vez que uma nação igual a nossa, que nos dias 
atuais morrem mais de 3.000 trabalhadores e, onde 
mais de 700.000 acidentes ocorrem dentro das empre-
sas, sem contar também com um número alarmante de 
doenças do trabalho e doenças profissionais.
Infelizmente, esses ataques às ações do prevencionis-
mo brasileiro iniciaram-se não neste momento em que 
estamos, mas, sim, quando foi aprovada a lei sobre a 
terceirização total e irrestrita, bem como a Reforma Tra-
balhista aprovada pelos nossos congressistas, iniciando 
uma significativa precarização das condições de traba-
lho sem precedência nas questões de SST.

Agora, o governo informar que estas medidas irão cus-
tomizar, desburocratizar e simplificar as normas regula-
mentadoras permitindo um ambiente  saudável, confor-
tável, competitivo e seguro, para que a economia esteja 
à altura de outros países do mundo, gerando renda e 
trabalho com segurança e saúde para todos os traba-
lhadores, significa a mesma situação quando disseram 
que a terceirização total e a reforma trabalhista iriam 
gerar milhares de empregos, coisa que não aconteceu 
até os dias de hoje, muito pelo contrário, aumentou o 
número de desempregados e gerou uma grande infor-
malidade no mercado. 
O que podemos concluir diante de tal situação, é que 
devido aos brasileiros ainda não possuírem mentalida-
de prevencionista, se ocorrerem, de fato, as tais alte-
rações, com certeza voltaremos a nos deparar com a 
maior mortandade e mutilações de trabalhadores, além 
de um crescimento alarmante nos índices de acidentes 
e doenças do trabalho em nosso País.
O que fazer para que essas investidas contra as NRs 
não se concretizem? Basta entendermos que neste mo-
mento a união da categoria prevencionista se faz neces-
sária e urgente, utilizando-se de todas as ferramentas 
existentes. Além disso, devemos aplicar aquilo que, nós, 
TSTs e demais profissionais da SST, mais sabemos, que é 
a “Conscientização Prevencionista” naqueles que ainda 
não entenderam que a melhor ferramenta de trabalho 
ainda é o ser humano, e se dermos condições de Se-
gurança e Saúde no trabalho para esses trabalhadores, 
consequentemente teremos um País livre das mortes e 
dos acidentes do trabalho. 

Marcos Antonio de 
Almeida Ribeiro 

Presidente do SINTESP

Em uma parceria inédita, o SINTESP 
e o Sindicato dos Comerciários estão 
oferecendo aos TSTs, associados ao 

SINTESP, serviços e atendimento 
nos Ambulatórios Médico e 

Odontológico.
A iniciativa visa o bem-estar dos 

associados e sua família.
Os serviços incluem mais de 15 

especialidades médicas entre clínicas 
especializadas e laboratórios.

NOTA
PLANO MÉDICO e 

ODONTOLÓGICO para os TSTs

Mais informações:  
WWW.SINTESP.ORG.BR

Local: Rua Dr. Diogo de Faria, 967 
Vila Clementino – próximo a 
Estação Santa Cruz do metrô

Transporte gratuito (van)  
do metrô até o local.

Saída de segunda a sexta-feira, a partir das 
7h30 até as 18h00 (com intervalos de meia 
hora), na Rua Domingos de Moraes, 2.210

Agendamento de Exames,  
Consultas e informações de valores:  

11 2142.3350
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E 

m todo o País, o mês de abril des-
te ano foi marcado por iniciativas 
voltadas para a conscientização 
da categoria prevencionista. Te-
mas ligados à SST ganharam for-

ça com eventos de norte a sul promovidos 
em memória às vítimas de acidentes de tra-
balho – cuja data oficial mundialmente é o 
Dia 28 de Abril; e o movimento Abril Verde, 
cujo intuito é trazer à sociedade a questão 
da Saúde e Segurança do Trabalhador Bra-
sileiro. A mobilização se faz necessária para 
tratar o tema com o objetivo de reduzir os 
acidentes do trabalho e os agravos à saúde 
do trabalhador, mobilizando e envolvendo 
sociedade, órgãos do governo, empresas, en-
tidades de classe, associações e federações. 
Em meio a vários dilemas que estão sendo 
suscitados por conta das mudanças encami-
nhadas pelo governo em relação as normas 
de segurança do trabalho, com ajustes em 
várias NR´s, e provocando debates em nível 
nacional sobre a nova SST, o SINTESP fez sua 
parte com a realização do Sábado de Capa-
citação, dia 27 de abril, na sede da entidade, 
quando especialistas na área prevencionista 
ressaltaram o papel dos TSTs para conduzir 
esse cenário de forma proativa e positiva 
para consolidar o respeito aos profissionais 
da área de segurança e saúde do trabalho e 
preservação da qualidade de vidas de todos 
os trabalhadores.

A abertura do evento, que teve alusão ao 
Dia 28 de Abril, foi conduzida por Carlos 
Balado, diretor do SINTESP. Para abordar o 
tema “Acidentes do Trabalho: Fatores deter-
minantes da Ocorrência, Investigação, Cus-
tos, Prevenção e Controle de Perdas e Esta-
tísticas” foi convidado Jorge Gomes, diretor 
do SINTESP, que comentou sobre vários es-
tudos que comprovam incidentes ocorridos 
no meio ambiente de trabalho, vindo alguns 
deles à causar fatalidades por conta dos 
desvios em relação às normas de segurança 
ou pelo fato dos responsáveis terem ignora-
do os riscos. “Esse comportamento colabora 
para o aumento de trabalhadores mutilados 

e mortos por causa dos acidentes no traba-
lho, sejam eles celestistas (registrados) ou 
não”, ressaltou Jorge.

O diretor citou diversos casos que ilustram a 
falta de atenção para os aspectos de segu-
rança ocupacional por parte do trabalhador 
e dos responsáveis técnicos, como Enge-
nheiros de Segurança do Trabalho, Médicos 
do Trabalho, entre outros. Um exemplo foi o 
caso que ocorreu no centro de treinamento 
do Flamengo, no Rio de Janeiro, em feve-
reiro, onde um incêndio provocado por um 
curto circuito no aparelho de ar condicio-
nado causou a morte de 10 jogadores das 
categorias de base do Flamengo. 

Relembrando o fato, o fogo atingiu a ala 
mais velha do local, que servia de aloja-
mento para os garotos de 14 a 17 anos. As 
vítimas estavam dormindo no momento, o 
que teria contribuído para a tragédia. Além 
dos 10 mortos, outros três jogadores fica-
ram feridos. Jorge Gomes usou o caso para 
alertar sobre profissionais que apresentam 
incompetência para atuar em alguns cam-
pos que compõem a área de SST. “O que 
nos alivia é que a maioria dos profissionais 
é competente, mas uma minoria tem agido 
de forma errada e contribuído para que tra-

gédias aconteçam. A falta de manutenção 
dos aparelhos ou vistas grossas para a esta 
necessidade pode ter levado ao curto circui-
to e, consequentemente, ao incêndio, como 
outros inúmeros casos que aconteceram nos 
últimos anos: Museu da Língua Portuguesa, 
em São Paulo, Museu Nacional do Brasil, no 
Rio, por conta, principalmente, da manuten-
ção zero. É importante lembrar que a manu-
tenção é dividida em três níveis, a preventi-
va, a corretiva, e a preditiva, e de todas as 
três a preventiva é a de maior valor. Fazemos 
isso? Já passei por empresas que tem só no 
papel”, avisou. 

Essa abordagem demonstra que é muito im-
portante saber que a manutenção preven-
tiva é uma alternativa que não diminui as 
trocas de componentes em um determinado 
equipamento ou aparelho, mas que permite 
que a vida útil dele seja maximizada. Dentre 
as principais vantagens da manutenção pre-
ventiva, pode-se destacar:

redução do envelhecimento e degradação 
dos equipamentos;

• aumento da vida útil;

• diminuição das paradas e tarefas corretivas;

Es
pe

ci
al Movimentos sobre o Dia 28 de abril e  

   Abril Verde marcam agenda da SST 

O SINTESP aproveitou o Sábado de Capacitação, realizado dia 27 de abril, para ressaltar 
que o Dia 28 de Abril, assim como o Abril Verde, são eventos que estão diretamente 
ligados ao papel dos Técnicos de Segurança do Trabalho nas empresas
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• redução dos riscos e acidentes;

• redução dos custos da manutenção.

Entre suas considerações, como a existência 
de muitos casos de omissão, o direito de re-
cusa que agora pode ser empreendido pelo 
trabalhador em relação ao atendimento de 
normas para sua segurança, Jorge afirmou 
que, mesmo diante de tantas ferramentas 
que podem ajudar no dia a dia os profis-
sionais prevencionistas à promoverem a 
segurança dos trabalhadores, continuamos 
presenciando um número significativo de 
acidentes e se não fizermos nada eles vão se 
repetir. “O amor ao próximo é a melhor solu-
ção para evitarmos que acidentes e mortes 
no trabalho continuem acontecendo nessas 
proporções absurdas, em todo o País”, pon-
derou.

Reflexão

Um dos destaques deste Sábado de Capa-
citação foi a palestra Gestão de Segurança 
em Instalações e Serviços com Eletricidade 
– NR-10, proferida por Flávio Augusto Re-
sende de Siqueira, diretor técnico comercial 
da empresa S&G Consultoria e Treinamento 
Ltda., instrutor da NR-10, Técnico de Segu-
rança do Trabalho, Técnico em Eletrotécnica, 
entre outras atribuições.

Em meio à explanação do instrutor de NR-
10, Flávio Augusto, que desenvolveu uma 

palestra bem interativa com os profissionais 
presentes, o momento serviu como oportu-
nidade para Armando Henrique, diretor do 
SINTESP, fazer uma intervenção e provocar 
uma reflexão em torno do Abril Verde e o 
trabalho dos profissionais da segurança do 
trabalho.  Há 46 anos atuando como técnico 
de segurança do trabalho, Armando com-
partilhou que desde os primeiros dias na 
profissão e até hoje sente que os TSTs têm 
uma síndrome que é chamada de síndrome 
do “vira-lata”. “Sob a alegação de que nós 
não podemos, não somos habilitamos, mais 

uma séries de restrições, deixamos de atuar 
da maneira correta o que acaba sendo um 
complicador, um impedimento para que de-
senvolvamos nossa habilidade e possamos 
nos impor profissional, tecnicamente, estru-
turalmente, como gestores e especialistas”, 
observou.

Como exemplo, Armando disse que quando 
fez o curso de técnico de segurança, que na 
época era composto por 240 horas, já sentiu 
que começava uma guerra corporativa. “Ao 
criarem o SESMT, quem disse que o enge-
nheiro mandaria no técnico de segurança? 
Que médico iria mandar no enfermeiro? Nós 
somos profissionais com ações complemen-
tares e, muitas vezes, em razão disso essas 
atividades se cruzam, muitas coisas que o 
engenheiro pode e deve fazer, o técnico tam-
bém pode e deve. Eu fiz um curso com 2.500 
horas de eletrônica e eletricidade básica há 
40 anos, a partir daí eu sou muito mais au-
toridade em eletricidade do que um enge-
nheiro agrônomo, ou não? Quem disse que o 
engenheiro pode assinar laudo e eu não pos-
so? Que conceito é esse? Quem disse que 
em termos de laudos só os engenheiros e 
médicos podem assinar? Nós nos agarramos 
em uma lei específica, criada pela Previdên-
cia Social, para definir quem assinava laudo 
de insalubridade, que são os médicos e o en-
genheiros de segurança e fazemos valer para 
tudo, como que se nós, TSTs, não fossemos 
capazes e habilitados para tal”, explanou.

Os diretores, Luiz Brito Porfírio e Carlos 
Balado (segundo à direita), recepcionaram 
os participantes do Sábado de Capacitação 
e ressaltaram a importância do evento
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Dados do Observatório Digital de 
Segurança e Saúde do Trabalho

O Brasil registra uma morte por acidente de trabalho 
a cada 3horas e 40 minutos. Segundo o Observatório 
Digital de Segurança e Saúde do Trabalho, entre 2012 
de 2018 foram contabilizados 17.200 falecimentos 
em razão de algum incidente ou doença relacionados 
à atividade laboral.

No comparativo por anos, houve queda nos registros, 
com 2.659 casos em 2014; 2.388 em 2015; 2.156 
em 2016; 1.992 em 2017; e 2.022 em 2018. Já os 
acidentes de trabalho são mais frequentes e ocorrem 
a cada 49 segundos. No mesmo período, foram regis-
trados 4,7 milhões incidentes deste tipo, conforme o 
Observatório.

Os tipos de lesão mais comuns foram corte e laceração, 
com 734 mil casos (21%). Em seguida, vêm fraturas, 
com 610 mil casos (17,5%), contusão e esmagamento, 
com 547 mil (15,7%), distorção e tensão, com 321 mil 
(9,2%) e lesão imediata, com 285 mil (8,16%). As áreas 
mais atingidas foram os dedos (833 mil incidentes), pés 
(273 mil), mãos (254 mil), joelho (180 mil), partes múlti-
plas (152 mil) e articulação do tornozelo (135 mil).

As áreas com maior incidência de acidentes de traba-
lho foram atendimento hospitalar (378 mil), comércio 
varejista, especialmente supermercados (142 mil), ad-
ministração pública (119 mil), construção de edifícios 
(106 mil), transporte de cargas (100 mil) e correio (90 
mil). Já no ranking por ocupação, as ocorrências mais 
frequentes foram as de alimentador de linha de pro-
dução (192 mil), técnico de enfermagem (174 mil), 
faxineiro (109 mil), servente de obras (97 mil) e moto-
rista de caminhão (84 mil).

Entre os homens, os acidentes foram mais frequentes 
na faixa etária dos 18 aos 24 anos. Já entre as mulhe-
res, no grupo de 30 a 34 anos.

Na distribuição geográfica, os estados com maior 
ocorrência destes incidentes foram São Paulo (1,3 mi-
lhão), Minas Gerais (353 mil), Rio Grande do Sul (278 

mil), Rio de Janeiro (271 mil), Paraná (269 mil) e Santa 
Catarina (185 mil).

Para além dos impactos principais e graves dos danos 
à vida e à integridade de trabalhadores, os acidentes 
de trabalho também trazem outras consequências. No 
período monitorado pelo Observatório, 351 milhões 
de dias de trabalho foram “perdidos” em razão dos 
afastamentos. Os gastos estimados neste mesmo in-
tervalo chegaram a mais de R$ 82 bilhões.

Na avaliação do coordenador nacional de Defesa do 
Meio Ambiente do Trabalho, do Ministério Público do 
Trabalho, Leonardo Mendonça, o Brasil ainda tem 
muito o que avançar. Mendonça diz que, a despeito 
do discurso das empresas considerar a importância da 
segurança nos locais de trabalho, a preocupação com 
a produção ainda vem em primeiro lugar.

O procurador argumenta que empregadores devem in-
vestir tanto em prevenção como no fornecimento de 
materiais de segurança. “O ideal é ter um ambiente de 
trabalho organizado não apenas no sentido de um lo-
cal limpo, mas saudável, que não seja propenso a adoe-
cimentos”, defendeu, em entrevista a Agência Brasil.

Segundo o procurador, a construção desse ambiente 
para evitar acidentes e adoecimentos envolve uma 
preparação do conjunto das empresas, inclusive a 
formação de seus funcionários e pessoas em postos 
de chefia. “É preciso fazer capacitações com todos os 
setores da empresa. Desde o topo até o funcionário 
de chão de fábrica para que tenha carimbo de que 
realmente ela se preocupa com saúde”, argumenta.

Em abril, foi lançada a Campanha de Prevenção a 
Acidentes de Trabalho (Canpat 2019), uma iniciativa 
conjunta do governo federal, Ministério Público do 
Trabalho e entidades patronais e de empregadores. O 
objetivo da iniciativa foi alertar para o problema e es-
timular empregadores e trabalhadores a construírem 
ambientes mais saudáveis.
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Armando fez uma analogia usando os téc-
nicos industriais. Todos concordaram que 
eles podem assinar laudos. “Então, por que 
o Técnico de Segurança do Trabalho não 
pode?”. Com essa indagação ele explicou 
que não podemos assinar laudos para fim de 
insalubridade e periculosidade. Como existe 
esse carimbo e os profissionais da categoria 
dos TSTs abraçaram essa restrição indevida, 
há muitas barreiras. “Os TSTs podem fazer 
laudos, mas não precisam usar esse nome, 
pode usar como parecer técnico. Um exem-
plo típico é o da NR 17. Nunca vi alguém 
levantar a bandeira de que a NR 17 não 
precisa de laudo, mas vejo nossos colegas 
técnicos de segurança defendendo que a NR 
17 tem que ter laudo, quando na verdade 
é uma análise ergonômica, cujo documento 
pode facilmente ser elaborado e assinado 
por um TST. Ele pode e deve. Então, como 
nós não nos apropriamos do mínimo que é 
o nosso papel, vamos continuar produzindo 
mágoa e carregando prancheta dos outros”, 
atentou.

Em continuidade, Armando destacou que 
fica aborrecido porque vê que os TSTs estão 
envoltos em algo que ele chama de “dita-
dura acadêmica”, ou seja, o profissional faz 
a graduação, pega o diploma e já sai atri-
buindo que quem não tem tal formação e 
respectivo diploma é seu subordinado. “O 
que tem que prevalecer é a competência e 
a habilidade para desenvolver as atividades 

e nos desapegar dessa questão chamada de 
‘legalismo da área’, pois esse aspecto mata 
a nossa profissão”,  esclareceu. 

Para ele, se queremos fazer valer o nosso 
destino, uma vez que o técnico é o único 
profissional da área de segurança e saúde 
do trabalho formado para ser prevencionis-
ta, temos que valorizar o espírito da norma 
que nos criou. “O que vai contribuir para 
o técnico ser, na essência, o que prevalece 
hoje no mundo todo: o profissional ‘safety 
office’, um profissional de segurança que 
nada mais é do que um TST habilidoso. Esta-
mos começando uma revolução nessa área 
e vai sobreviver quem adotar essa postura 
profissional”, concluiu.

Para complementar as informações, Ar-
mando Henrique apresentou um artigo em 
nome do SINTESP, sobre o Abril Verde, que 
pode ser acessado no portal do sindicato, 
no link: http://www.sintesp.org.br/artigos/
abril-verde-2019-momento-reflexao-sobre-
-seguranca-trabalho.

Na próxima edição do jornal Primeiro Passo 
vamos publicar uma série com depoimen-
tos dos diretores do SINTESP e profissio-
nais parceiros da área com suas visões e 
sugestões em relação a esse novo cenário 
no setor prevencionista, com foco nas es-
peculações sobre o fim do SESMT e de vá-
rias normas regulamentadoras, entre outros 
temas. 

Em sua intervenção, o diretor Armando 
Henrique chamou a atenção dos TSTs para 
que se apropriem das suas competências 
e habilidades, atuando para fazer as ações 
prevencionistas prevalecerem diante de 
quaisquer circunstâncias profissionais 

O diretor Jorge Gomes mostrou alguns estudos 
ligados à SST, com dados que comprovam que 
ignorar as situações de riscos aumentam as 
fatalidades. Por isso, é importante os TSTs agirem 
de forma correta na aplicação das normas e 
padrões de segurança e saúde do trabalho
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a Pesquisa com técnicos de segurança analisa 
fatores de motivação para a melhoria da SST

P 

esquisa da Fundacentro 
analisou a visão dos Téc-
nicos de Segurança do 

Trabalho sobre os fatores que 
motivam as decisões dos membros da alta admi-
nistração das empresas para a melhoria da segu-
rança e saúde no trabalho. Também se analisou 
quais aspectos, para eles, deveriam ser fortaleci-
dos pelo governo para a promoção de melhorias.

O estudo resultou no artigo “Fatores de mo-
tivação para a melhoria da segurança e saú-
de no trabalho: a percepção de profissionais 
especializados”, que foi apresentado no In-
ternational Symposium on Occupational Sa-
fetyand Hygiene - SHO 2019, realizado nos 
dias 15 e 16 de abril, em Guimarães, Portugal. 
Posteriormente, o material será publicado no 
livro SHO2019 Proceedings Book.

“Embora vários estudos nessa área tenham 
sido realizados em países centrais, ainda se 
observa um amplo campo de pesquisa a ser ex-
plorado no contexto nacional, cujos resultados 
poderiam agregar elementos para o alcance 
de políticas públicas mais eficientes, eficazes e 
efetivas”, acredita o tecnologista da Fundacen-
tro, Rogério Galvão, que coordenou a pesquisa.

Entre outubro e novembro de 2018, Técnicos 
de Segurança do Trabalho, por meio do sindi-

cato da categoria em São Paulo – o SINTESP, 
responderam a um questionário hospedado 
na plataforma Google Forms®. O método 
utilizado foi uma investigação quantitativa do 
tipo survey, que permite a coleta de dados a 
partir de características e opiniões de grupos 
de indivíduos. Os respondentes possuíam di-
versos vínculos de trabalho, e a maioria atuava 
em empresas com mais de 50 empregados no 
estado de São Paulo.

“A escolha do público-alvo, composto por Téc-
nicos de Segurança do Trabalho, mostrou-se 
bastante apropriada, pois são esses profissio-
nais que estão na linha de frente das ações 
para a melhoria da Saúde e Segurança do 
Trabalho – SST, atuando nos Serviços Especia-
lizados em Segurança e Medicina do Trabalho 
– SESMT das empresas”, explica Galvão.

Fatores de motivação
Os pesquisadores utilizaram 10 fatores de mo-
tivação para elaborar as perguntas do questio-
nário on-line, selecionados a partir de revisão 
bibliográfica e de resultados obtidos em pes-
quisa anterior com dirigentes sindicais, publi-
cada no ano passado. São eles:

1. Risco de o empreendimento ser 
fiscalizado, multado ou interditado;

2. Dever de cumprimento das leis e 
regulamentos pertinentes;

3. Risco de ação civil ou criminal em 
caso de acidente do trabalho, incluindo 
ação regressiva acidentária para 
ressarcimento do INSS;

Por Fundacentro/ACS – jornalista Cristiane Reimberg

A pesquisa da 
Fundacentro, que 

contou com o apoio 
do SINTESP, faz parte 
do projeto “Políticas 

Públicas em Segurança 
e Saúde no Trabalho” 
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4. Evitar prejuízos com acidentes (afasta-
mentos, despesas médicas, paralisação da 
produção, avaria em equipamentos, etc.);

5. Existência de políticas ou diretrizes 
corporativas em segurança e saúde no 
trabalho;

6. Iniciativas governamentais de 
sensibilização ou difusão de informações 
em segurança e saúde no trabalho;

7. Recomendação ou expectativa dos 
acionistas, clientes ou fornecedores para a 
melhoria da segurança e saúde no trabalho;

8. Pressão ou recomendação dos traba-
lhadores e suas representações para a me-
lhoria da segurança e saúde no trabalho;

9. Flexibilização da alíquota de 
contribuição obrigatória relativa ao Seguro 
Acidente do Trabalho;

10. Possibilidade de ocorrer publicidade 
negativa da empresa em caso de acidente 
do trabalho.

Resultados
A pesquisa obteve 244 questionários com respos-
tas válidas, sem dados faltantes. O risco de o em-
preendimento ser fiscalizado, multado ou interditado 
(25,4%) e o dever de cumprimento das leis e regula-
mentos pertinentes (23,8%) foram considerados os 
fatores mais importantes para influenciar as decisões 
dos membros da alta administração das empresas 
na melhoria da segurança e saúde no trabalho.

Também se questionou quais fatores deveriam 
ser fortalecidos ou melhor explorados pelo go-
verno. Os técnicos de segurança responderam 
“iniciativas governamentais de sensibilização 
ou difusão de informações em segurança e 
saúde no trabalho” (25,8%), “dever de cum-
primento das leis e regulamentos pertinentes” 
(23,4%) e “risco do empreendimento ser fis-
calizado, multado ou interditado” (18,9%).

A maioria dos participantes era do sexo mascu-
lino (83,2%), com maior incidência na faixa etá-
ria de 31 a 40 anos (40,2%) e maior frequência 
de tempo na função entre 6 e 10 anos (34,8%). 
Grande parte nasceu em de São Paulo (56,6%) e 
realizou os últimos trabalhos nesse mesmo estado 
(68,4%). Quase 60% estavam empregados na 
função de técnico de segurança do trabalho, en-
quanto 12,7% estavam desempregados.

Realização

Um estudo do escritório australiano da consulto-
ria KPMG, em que se procurou avaliar os fatores 
determinantes na motivação da alta administra-
ção, empresários e supervisores para o alcance 
de bons resultados na SST, realizado na década 
passada, inspirou a pesquisa da Fundacentro.

No caso da versão brasileira, a equipe de pes-
quisadores teve a participação do tecnologista 
José Damásio de Aquino e dos analistas em 
ciência e tecnologia Dalton Cusciano, Diego 
Oliveira e Luís Moraes, todos da Fundacentro, 
além do professor da Universidade Presbiteria-
na Mackenzie, Alcides Barrichello.

Para os autores, o apoio do SINTESP - Sindica-
to dos Técnicos de Segurança do Trabalho no 
Estado de São Paulo, foi fundamental para a 
divulgação e coleta de dados para a pesqui-
sa, especialmente, os diretores Adonai Ribeiro, 
Marcos Ribeiro e Sebastião Silva.

A pesquisa realizada faz parte do projeto “Fa-
tores que influenciam a tomada de decisão 
para melhoria da segurança e saúde do tra-
balhador”, agregado à linha de pesquisa da 
Fundacentro “Políticas Públicas em Segurança 
e Saúde no Trabalho”.   
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Encontro no SINTESP abordou o papel do TST para 
identificar e inibir a violência contra a mulher
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ês de maio é um 
marco no calendário 
feminino, especial-

mente, pelo Dia das Mães. Esse 
detalhe levou o SINTESP a pro-
mover um encontro diferente, 
com a intenção, principalmente 
de orientar, preparar e acolher 
mulheres que enfrentam, dia 
a dia, muitas vezes de forma 
sutil, a violência e o desrespei-
to nos seus lares e, também, 
ambientes de trabalho. O as-
sunto é delicado, complexo e 
traz, para muitas mulheres, o 

contato com a dor, mas o papel do Sindicato dos 
Técnicos de Segurança do Trabalho, em nome dos 
TSTs, considerados os profissionais “anjos da guar-
da” dos trabalhadores e trabalhadoras, é explorar 
oportunidades como essas para fortalecer a uni-
verso feminino, mostrar que os problemas existem 
sim, mas as mulheres não estão sozinhas, e que a 
união entre elas é o melhor caminho para enfrentar 
essas dores e desafios diários. 

Portanto, as palestrantes Claudia Patrícia Luna, 
advogada e presidente da OAB-Mulher; e Andréa 
Ferreira, assistente social e diretora do Siemaco-SP, 
abordaram o tema com delicadeza e somaram para 
ampliar a percepção e fortalecer a garra das TSTs 
presentes, bem como dos homens TSTs que par-
ticiparam desse encontro e deram uma contribui-
ção singular ao objetivo da pasta da Diversidade, 
comandada por Mirdes de Oliveira, de valorizar o 
papel da mulher em prol de todos, justamente por 
ser uma questão de cidadania e busca de melho-
rias nas relações sociais nos ambientes de trabalho.

Na abertura do evento, Mirdes lembrou que a 
mulher, no papel de mãe, é a primeira educadora 
que temos, e compartilhou sua preocupação em 
como deveria abordar o tema da violência contra 
a mulher sem afrontar as pessoas, pois a violência 
não está relacionada só à mulher, mas ao ser hu-
mano. “O objetivo deste encontro é mostrar que 
o gênero ‘mulher’ também tem sofrido muito e 
ficamos com esta pergunta: quem é o abusado? 
É um trabalhador qualquer, um ser humano qual-
quer? Ele está dentro da sua empresa ou é o pró-
prio técnico de segurança do trabalho? O parecer 
mais simples é de que ele é um ser humano como 

qualquer outro e, portanto, isso não o isenta de 
nada. O abusador pode ser qualquer um, inclusi-
ve, o próprio técnico”, expôs Mirdes.

Violência contra a mulher é um 
problema de todos
Mirdes destacou que o encontro trouxe duas es-
pecialistas que conversaram com os participantes 
e, com suas experiências, contribuíram para escla-
recer as nuances, muitas vezes, imperceptíveis aos 
nossos olhos, que levam à violência contra mulher 
e todo o sofrimento que isso causa na sociedade 
em geral, prejudicando muitas famílias.

A palestrante Claudia Patrícia de Luna, advoga-
da, tem uma bagagem profissional no assunto e 
aproveitou a ocasião para agradecer ao SINTESP 
e as pessoas que a ajudam nesse trabalho. Ela 
atua com questões relativas, especialmente, aos 
trabalhadores que sofrem acidentes de trabalho, 
para profissionais segurados que sofrem com 
questões de adoecimento em ambientes laborais, 
por doenças decorrentes do exercício profissional 
e, agora, mais ainda ampliando os seus olhares 
para além da advocacia, enquanto pesquisadora 
na área de violência de gênero no trabalho, de-
codificando, observando, enfrentando essas rea-
lidades com todos os recortes sociais para tentar 
entender e decodificar qual a relação da violência 
que acontece dentro de casa e seus reflexos que 
se ampliam e tornam mulheres, que sofrem com 
esses abusos, mais suscetíveis e sujeitas a sofre-
rem acidentes nos ambientes de trabalho. 

Por isso, Dra. Claudia destacou a importância de 
técnicos e técnicas de segurança do trabalho, pois 

são eles que vão ter a primeira percepção para 
identificar que a mulher trabalhadora está em si-
tuação de violência e, por vezes, há uma baixa na 
produtividade, ou ela fica um pouco mais dispersa 
a ponto de chegar num estágio em que de re-
pente não consegue mais se concentrar nas suas 
atividades e passa a apresentar comportamentos 
que não concernem com sua personalidade co-
mum, entre outros aspectos socioemocionais.

Com uma visão bem realista, porém muito cuida-
dosa, Dra. Claudia contou vários casos que acom-
panhou e vem acompanhando, tanto na sua vida 
profissional quanto para compor suas pesquisas 
acadêmicas.  Ela fez questão de destacar um caso 
que foi muito marcante na sua carreira. “Em uma 
de minhas pesquisas deparei com a história de 
uma trabalhadora que saiu da fábrica e vinha an-
dando rápido, nervosa, e nesse trajeto se chocou 
com uma porta de vidro de maneira bem violenta, 
a ponto de ter uma convulsão diante do choque, 
pois ocasionou uma fissura no crânio, o que a fez 
ficar alguns dias na UTI, inconsciente”, disse. 

Violência doméstica e os acidentes 
no trabalho
Segundo Dra. Claudia, quando a técnica em segu-
rança do trabalho pegou o celular desta trabalha-
dora com o objetivo de conseguir algum contato 
da família para avisá-los, ela observou que no 
Whatsapp da funcionária continham conversas 
com o ex-marido, num tom ameaçador por parte 
dele, dizendo que ia matá-la, tirar a guarda dos fi-
lhos, etc. “Quando eu recebi o caso dessa mulher 
excepcionalmente disparou um gatilho em mim, 
como advogada, mas também enquanto pessoa 

Com o forte apelo que o mês de maio traz para as questões femininas, em razão do Dia das 
Mães, a diretoria da Diversidade promoveu um encontro para tratar da violência contra a 
mulher e o quanto pode causar reflexos problemáticos nos ambientes de trabalho
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que estuda todo esse fenômeno da violência, para 
entender o quanto isso soma para gerar impactos 
diversos que afetam a saúde da mulher e prejudi-
ca seu emocional, ou seja, traz um agravamento 
potencial para a saúde dessa profissional causan-
do interferência no seu trabalho a ponto de gerar 
acidentes, muitas vezes graves”, salientou. 

Com base nesse caso, ela agradeceu ao SINTESP, 
em nome da diretora Mirdes, pelo convite para 
participar desse evento. “Essa é a primeira opor-
tunidade em que eu consegui dialogar sobre esse 
olhar da pesquisa. Saliento que são vocês, da área 
de segurança e saúde do trabalho, que mostram 
para nós que a moça sofreu um acidente, mas 
fica claro o motivo dela ter sofrido esse acidente. 
Quem tem essa percepção não sou eu, mas vocês, 
da área de SST, e a partir dessa percepção que 
vocês me trouxeram é que consigo construir um 
olhar mais apurado para pesquisar esse fenôme-
no. Por isso digo que nessa rede, que trabalha 
essa questão da violência, vocês são imprescin-
díveis, não só para os casos serem estudados, 
mas para que possam ser identificados, percebi-
dos e transformados para evitarmos que aconte-
çam mais vezes”, ressaltou a especialista.

Ela chamou a atenção para o fato de que quan-
do essa mulher sofre o acidente com a porta de 
vidro, apesar dos marcadores de segurança, a 
situação dela de desespero, desatino é tão gran-
de, que ela não consegue enxergar o risco. “Isso 
me fez concluir que apesar de todo o cuidado do 
setor de segurança do trabalho, a violência que 
essa trabalhadora sofre é tão grande que aos pou-
cos ela se potencializa no ambiente ocupacional 
e deixa essa mulher, enquanto trabalhadora, mais 
vulnerável a toda essa sorte de acidentes e adoeci-
mentos nesse espaço de trabalho, ainda que esse 
espaço seja aparentemente seguro, pois já existe 
uma insegurança anterior e de vulnerabilidade em 
relação a essa mulher”, considera Dra. Patrícia.

Com a exposição desse caso, a advogada iniciou 
sua conversa com os participantes e fez várias ob-
servações, entre elas de que a violência acontece 
com qualquer pessoa, qualquer mulher e até mes-
mo com muitos homens, assim como com quem 
está no papel de técnico e técnica de segurança 
do trabalho. “Vocês ficam atuando para, nos mí-
nimos detalhes, observarem brechas onde há um 
local inseguro para que possam intervir e tornar 
aquele local de trabalho mais seguro. Porém, 
diante desse cuidado da segurança do trabalho 
para os trabalhadores e trabalhadoras, eu reflito: 
‘e quem cuida de quem cuida? Quem cuida de 

vocês, quando são as personagens centrais e so-
frem essas dimensões da violência? Quem é que 
vai cuidar da técnica de segurança do trabalho 
que cuida daquela moça que sofreu o acidente do 
trabalho, que estava vivenciando uma situação de 
violência em casa, mas e quando é ela, a técnica, 
que sofre a violência?’, questionou a advogada.

Acolher sem jamais julgar
A conversa com a Dra. Claudia foi extensa, trou-
xe várias questões para reflexões e proporcionou 
a participação dos profissionais presentes que 
também contribuíram com suas considerações e 
experiências em torno do tema, reforçando que é 
importante falar de tudo que envolve a violência, 
dentre elas fatores como masculinidade e femini-
lidade e situar que essa violência não começou a 

ser mais estimulada partir da Lei Maria da Penha, 
por exemplo, mas, sim, vem se desenvolvendo ao 
longo do tempo e não agora que os índices de 
violência têm sido mais alarmantes e noticiados 
com mais ênfase pelas mídias, principalmente as 
sensacionalistas. 

Para a advogada, a quebra desse paradigma em 
uma sociedade muito conservadora suscitou in-
seguranças e agravamento de diversos conflitos 
entre homem e mulher, promovendo uma vio-
lência sistêmica, cuja base é o sistema histórico, 
cultural, social, entre outros fatores que a nossa 
cultura e tradição nos trouxeram como legado e 
nos faz reproduzi-los ainda nos dias de hoje. “É 
essa estrutura que reproduz as desigualdades 
sociais, fora todas as considerações inadequadas 
que fazemos diante os processos de violência 
que acontecem diariamente e que acarretam 
diversos problemas em quem sofre a violência, 
como a perda da autoestima, psicossomatização 
de doenças. Além disso, não é privilégio de po-

bres ou ricos, mas, sim, ocorre em todos os lu-
gares e classes sociais”, observou Dra. Claudia.

Segundo ela, quando chega no feminicídio, que é 
o ponto máximo e crítico da violência fica nítido 
que a morte só aconteceu porque as ações de vio-
lências já estavam acontecendo lá atrás e foram 
aumentando. Muitas mortes acontecem quando a 
mulher resolve romper, dar um passo para sair des-
se ciclo da violência. “Um alarme para os técnicos 
e técnicas aqui presentes, temos casos de femini-
cídios acontecendo nas portas das empresas, que 
não são poucos e são graves, bem como temos 
casos causados por trabalhadores e trabalhadoras 
que atuam no mesmo espaço e isso implica em 
diversos problemas para as empresas necessitan-
do de ações pontuais e investimentos em políticas 

corporativas para resolver o problema, o 
que envolve compliance, ética, entre ou-
tras demandas”, informa.

Para Dra. Claudia, o feminicídio tem que 
ser visto como mortes evitáveis, precisa 
de políticas públicas e ações com foco 
na prevenção. Ela ressalta ainda que 
o assunto da violência não afeta só as 
mulheres, afeta os homens, a família 
de forma geral e toda a sociedade, com 
reflexos em vários campos, como a eco-
nomia. E ressaltou o aspecto positivo de 
ver quatro homens TSTs participando do 
encontro no SINTESP. “Ainda bem que 
vocês estão aqui, já há muito tempo que 
vocês são os multiplicadores nas empre-

sas e podem colaborar para muitos avanços em 
torno deste assunto”, destacou.

“Acolher sem jamais julgar”. Esse é o mantra 
sugerido pela advogada e presidente da OAB-
-Mulher para tratarmos os casos de violência. “A 
mulher vítima de violência tem o tempo que é só 
dela, entretanto, nós, que estamos nos ambien-
tes de trabalho, precisamos ter e ser essa rede de 
acolhimento, para mostrar que existem lugares de 
apoio e que podemos ajudar a resolver a situação 
e, assim, evitar que mais acidentes, adoecimentos 
e mortes venham a acontecer”, considera.

Retrato de outras mulheres
A história da assistente social e sindicalista An-
dréa Ferreira emocionou a todos. Trata-se de uma 
mulher que venceu e continua vencendo. Nascida 
em Minas Gerais, órfã, Andréa, conhecida como 
Ferreirinha, teve uma infância difícil, com muitas 
restrições e sofrimentos. Aos 15 anos resolveu 
fugir de casa e foi morar no Rio de Janeiro, onde 

Andréa: “Tenho facilidade 
para tocar na sensibilidade 
das trabalhadoras, porque 
também sofri com o drama 
da violência em minha vida”

Dra. Claudia: “Quando 
se trata de violência em 
qualquer nível, devemos 
acolher todos os trabalha-
dores, sem jamais julgar”
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viu na construção de um relacionamento afetivo 
uma saída para resolver seus problemas, mas, na 
realidade só vivenciou mais sofrimento, passando 
por todos os tipos de abusos e violências social, 
doméstica e sexual. Aos 17 anos ficou grávida, 
casou para ter uma “casa” e foi mais uma ação 
mal-sucedida, pois foi vítima de muita violência, 
apanhando do marido e passando por todos os 
tipos de humilhações e tristezas. Cansada, a tra-
balhadora deu um basta e resolveu vir para São 
Paulo, quando conseguiu dar a volta por cima e 
mudar sua história de vida. Hoje é um exemplo 
de resiliência e superação.

A história de Ferreirinha retrata a vida de tantas 
outras mulheres brasileiras. Ela estudou no Mobral, 
se formou em Assistência Social, conseguiu em-
prego no sindicato e, desde em então, com base 
em sua vivência pessoal atua ativamente para aju-
dar outras mulheres a enfrentarem a violência e 
romperem com esse ciclo doloroso. “Meu papel é 
mostrar para os profissionais de RH, SST, supervi-
sores, por exemplo, que a funcionária que apresen-
ta problemas no seu dia a dia de trabalho muitas 
vezes é porque está sendo vítima de violência em 
casa ou está passando por algum tipo de problema 
de saúde grave. Eu passei por isso, portanto tenho 
facilidade para conversar com as trabalhadoras e 
conseguir que elas me contem o que está aconte-
cendo na realidade e, assim, ajudá-las de alguma 
forma junto à empresa”, explica.

No Siemaco (Sindicato dos Ttrabalhadores em 
empresas de prestação de serviços de asseio e 
conservação e limpeza urbana de São Paulo), Fer-
reirinha fala aos profissionais da área da limpeza 
sobre a saúde do trabalhador e aborda tanto a 
violência doméstica como a que se dá dentro 
do ambiente de trabalho. “Eu consigo identificar 
quando alguém está passando por problemas. 
Muitas me ligam para informar que levaram uma 
suspensão, por exemplo, então, como assistente 
social converso com esse profissional, que me 

contam o motivo real de não terem conseguido 
ir trabalhar. Eles nunca vão falar para o RH que 
faltaram porque sofreram uma violência. É muito 
vergonhoso, mas para mim eles se sentem mais 
confortáveis para contar. Muitas dizem, num pri-
meiro momento, que tiveram um problema em 
casa, e quando começo a investigar mais a fundo 
identifico vários sinais de que se trata, na verdade, 
de violência. No fim, elas falam a verdade. É uma 
realidade triste, mas eu vivi essas situações e me 
identifico com elas, consigo ver no rosto de cada 
uma o quanto estão sofrendo com vários tipos de 
violências em casa, até mesmo por parte de filhos 
que têm problemas com drogas, bebidas, etc”, 
comenta Andréa.

Para Ferreirinha, esses casos demonstram seria-
mente que é obrigação de cada um de nós, que 
somos sindicalistas, principalmente, os Técnicos e 
Técnicas de Segurança do Trabalho, em identifi-
car esses casos. “Isso me faz lembrar e concordar 
com a explanação da Dra. Patrícia que não são só 
as meninas das empresas de limpeza que apa-
nham em casa, tem muitas técnicas que também 
passam por essa situação”, observa. 

Nesse momento uma TST interagiu na palestra e 
contou um caso que acompanhou na sua empre-
sa, em que uma trabalhadora estava apanhando 
do marido com uma toalha de banho para não 
deixar marcas. “Isso nos deixa sem ação, pois 
como vamos lidar sobre um caso em que a fun-
cionária está sofrendo violência, mas não tem as 
‘provas’, isto é, as marcas no corpo?”, indagou. 
Alguns profissionais presentes e as palestrantes 
destacaram o encaminhamento para a delegacia 
da Mulher, entre outras sugestões. 

Ferreirinha aproveitou o momento para salientar 
que o importante é deixar claro que os TSTs não 
têm que sentir a obrigação de conversar para des-
cobrir o real motivo da violência, mas, sim, consi-
derar que é uma questão de amor ao próximo e 

atuar para ajudar ao máximo. “Muitas mulheres 
não querem se expor. Temos que ter essa sensi-
bilidade para conseguir romper esse medo e, aos 
poucos, mostrar que é possível sair de relaciona-
mentos agressivos e dar um basta na violência. 
Mostre que ela é capaz de superar. Eu sou a prova 
disso. Todos são capazes de sair desse mundo de 
agressividade. Hoje, temos a Lei Maria da Penha, 
entre outras formas de ajudar”, menciona.

Em meio às várias histórias que foram contatas pe-
los participantes e retratam quadros de violências 
alarmantes, para finalizar, a assistente social desta-
cou que não é fácil conviver com a violência e sua 
orientação é de que todos nós precisamos a apren-
der a não julgar, buscar saber o que está aconte-
cendo de fato com aquela mulher para ela não ter 
ido ao trabalho. “Ela pode ter descoberto que está 
com câncer, pode ter levado uma surra do marido. 
Não é uma situação fácil, então em vez de acusar, 
julgar sem saber o que está acontecendo, é melhor 
tentar identificar o que ocorreu e apoiar a colega 
que está apresentando algum tipo de problema e 
ver quais os caminhos possíveis para ajudá-la, sem-
pre com o consentimento dela”, destacou.

Em complemento, Dra. Patrícia observou que as 
mulheres que trabalham na área da limpeza, por 
exemplo, são muito vulneráveis, são muito visa-
das e sempre as primeiras a serem mandadas 
embora em qualquer situação fora do padrão 
que se julga adequado no ambiente profissional. 
Uma das formas que podem ajudar a mudar isso, 
conforme sugestão da Dra. Claudia, é fazer uma 
roda de conversa sobre o assunto com as encar-
regadas, para mostrar para elas que essa violên-
cia dá responsabilidade, do compromisso ético, de 
solidariedade, de sororidade com as funcionárias 
que são mulheres como elas, porque da mesma 
maneira que elas sofrem, a encarregada também 
pode sofrer ou já sofreu violência. “É trabalhar na 
perspectiva da empatia, se sensibilizar diante da 
outra pessoa com problema”, reforçou. 

Algumas participantes, como a jornalista Adriana 
do Amaral, deu a dica de tratar o assunto por tó-
picos durante os DDSs. A diretora Mirdes lembrou 
que o assunto também pode ser tratado nas Si-
pats, em rodas de conversas, por exemplo. 

O evento contou com as parcerias das empresas 
FMU, que ofereceu os brindes; Soft Work, que 
presenteou a palestrantes com bolsas customiza-
das; e a Class, que distribuiu cremes de beleza. 
Foi oferecido um chá da tarde para celebração e 
realização de network.  

Da esquerda para a direita: a diretora Mirdes, Andréa, também conhecida como Ferreirinha, o presidente 
Marquinhos, e a advogada Dra. Claudia, ao final das palestras, reforçaram o respeito ao papel da mulher
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M 

uitas coisas preci-
sam ser aprendidas 
mais do que de-

pressa para que nosso País 
torne-se algo pelo menos um 
pouco mais moderno; uma 
delas com certeza é que as 
pessoas aprendam a diferen-
ça e a distância que existem 
entre palpite e opinião. Isso se 
torna ainda mais urgente em 

um momento em que tanto falamos em mu-
danças e que esse processo ocorre em meio a 
uma quantidade imensa de dificuldades sociais 
que vive nosso povo.

Hoje em dia todo mundo fala sobre tudo - mas 
poucos de fato dizem alguma coisa que possa 
de fato ser aproveitada – isso, via de regra, não 
é mais do que um palpite. A opinião é diferente, 
ela surge com base em algum conhecimento, é 
emitida a partir de alguma referência - e nem 
por isso quer dizer que ela, só por isso, seja cor-

reta - mas com certeza ela traduz algum conhe-
cimento, alguma experiência e, por isso, deve 
ser, ao menos, analisada.

Vemos, por exemplo, hoje gente falando muito 
sobre as Normas de Segurança e Saúde no Tra-
balho e notamos que a maior parte delas jamais 
chegou se quer próximo de um ambiente de tra-
balho. Isso, ao longo dos anos, fez 
e faz com que o Brasil quase sem-
pre tenha situações nas quais a 
teoria se sobreponha sobre a prá-
tica - que as coisas custem, mas 
não se traduzam em resultados.

Precisamos ter cuidado! Primeiro 
para entender, de fato, quais são 
as causas reais de nossos pro-
blemas e, a partir, disso não nos 
deixar levar por modismos ou 
coisas que dizem por dizer. 

Um dos temas atuais diz respei-
to ao trabalho infantil. Muitas 
pessoas dizem e afirmam que 
“TRABALHAR NÃO FAZ MAL” 
e, de fato, o trabalho por si tem 
uma função das mais importantes em nossas 
vidas. No entanto, nós, profissionais de SST, me-
lhores do que ninguém deveríamos saber am-
pliar esse conceito e tratá-lo à luz daquilo que 
conhecemos. Para mim, parece muito estranho 
ver alguns de nossos colegas defendendo de 
forma simplista a questão do trabalho infantil.

Creio que não seja difícil ou impossível com-
preender que adultos e crianças são diferentes 
fisiológica e psicologicamente. A infância em 
parte se caracteriza pelo tempo do desenvol-
vimento em diversos aspectos que precisam e 
devem ser preservados e que são decisivos para 
a saúde física e mental do futuro adulto. Não é 
difícil ainda imaginar que, aquilo que hoje já co-
nhecemos e atinge adultos de forma a danificar 
sua saúde, possa fazer com um ser em formação.

Estudos científicos afirmam que crianças expos-
tas ao trabalho precocemente quando jovens já 
apresentam severos problemas de saúde. Ob-
viamente, uma sociedade que ainda dissocia 
trabalho de problemas de saúde em adultos 
está muito longe de associar isso às crianças e 
jovens. Com certeza, diversos problemas sociais 

- entre eles a fome a falta de alimentação ade-
quada - tornam crianças ainda mais expostas e 
suscetíveis ao longo dos anos.

Exemplo claro disso são os trabalhos que exi-
gem esforços físicos - transporte de transferên-
cias de cargas e que quase sempre implicam na 
adoção de posições ergonomicamente desfavo-

ráveis - que podem prejudicar o 
crescimento (corpo em formação) 
e causar uma série de danos na 
musculatura e coluna.

Não falaremos aqui com detalhes 
sobre os danos psicológicos - os in-
teressados podem, com certeza, en-
contrar amplo material para estudo 
sobre isso na internet. Sabe-se, no 
entanto, que tais danos interferem 

na capacidade de aprendizagem 
e nas dificuldades de relaciona-
mento com outras crianças.

Não somos contra mudanças - e 
nem creio que qualquer pessoa 
sensata seja. Mas acreditamos 
que a base para discutirmos mu-

danças seja que elas ocorram na direção do pro-
gresso e evolução.

Nós, profissionais de segurança e saúde no tra-
balho devemos apresentar à sociedade o conhe-
cimento como contribuição para a construção de 
uma sociedade melhor.   

Cosmo Palasio de 
Moraes Jr. 
Técnico em Segurança 
no Trabalho, diretor do 
SINTESP e responsável 
pela pasta de Ética, 
Cidadania e TrabalhoCampanha 

Associativa 2019
INDIQUE CINCO TÉCNICOS DE 

SEGURANÇA DO TRABALHO 
PARA ASSOCIADOS E GANHE 

UM CURSO NO SINTESP DE 15 
HORAS À SUA ESCOLHA!

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

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

condição de associados efetivada 
através de cadastro, envio de toda 

documentação solicitada e efetuar o 
pagamento da anuidade.

11 3362-1104 
www.sintesp.org.br 

sintesp@sintesp.org.br 

Mais informações:

Participe!!!
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Mesa-redonda, na Unicamp, discutiu a saúde mental do trabalhador

Mudanças nas NRs

G
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m comemoração ao Dia do Trabalho, a 
Fundacentro (Escritório de Representa-
ção em Campinas) e o Grupo Gestor de 

Benefícios Sociais – GGBS, da Unicamp, rea-
lizaram a Mesa-redonda sobre Saúde Mental 
do Trabalhador, em 7 de maio, no Prédio da 
Diretoria Geral da Administração – DGA.  

Durante o evento foram apresentadas três 
palestras, com temas atuais e relevantes. 
A doutora em psicologia e docente da PUC-
-Campinas Heloisa Aparecida de Souza 
falou sobre “as influências das condições 
laborais na saúde mental dos trabalhado-
res”; Juliana Andrade Oliveira, doutora em 
sociologia, da Fundacentro, trouxe a pales-
tra “Assédio moral e sexual no trabalho: o 
que é e como combater”;  o médico do tra-
balho, docente da FCM, Sérgio Roberto de 
Lucca, apresentou os “fatores psicossociais 
no trabalho e as ações do Programa de Aco-
lhimento e Reinserção- PART no cuidado da 
saúde mental dos servidores da Unicamp”.

Em sua apresentação, Sérgio de Lucca, 
responsável pela Divisão de Saúde Ocu-
pacional (DSO) da DGR, abordou alguns 
fatores psicossociais do trabalho e apre-
sentou ações realizadas pelo Programa 
de Acolhimento e Reinserção no Trabalho 
(PART), destinadas ao cuidado da saúde 
mental dos servidores da Unicamp e a 
seu retorno ao trabalho após algum perío-
do de licença. “O atendimento individual 
prioriza a escuta atenta e sem julgamen-
to”, sintetizou.

As influências das condições laborais na saú-
de mental dos trabalhadores e os assédios 
moral e sexual no trabalho foram outros te-
mas abordados pelos especialistas, que tive-
ram a oportunidade de responder aos ques-
tionamentos do público presente.

O debate contou com a mediação da médica 
do trabalho e docente da Faculdade de Ciên-
cias Médicas da Unicamp, Aparecida Mari 
Iguti, que estuda a área de saúde coletiva 
com ênfase em saúde do trabalhador.  

U 

m assunto tem sido frequente nas rodas de conversas dos profis-
sionais da SST: a alteração nas Normas Regulamentadoras (NRs). 
O caso está sendo defendido pelo presidente Jair Bolsonaro, o 

qual afirma que a mudança nas relações de segurança e saúde do tra-
balho visam simplificar e desburocratizar as regras atuais, agilizando a 
geração de empregos.

A medida de modernização das regras de segurança e saúde foi anun-
ciada em maio, por Rogério Marinho, secretário especial de Previdência e 
Trabalho do Ministério da Economia. Segundo ele, o intuito do governo é 
diminuir as exigências atuais em 90% e que a desburocratização e a sim-
plificação das regras contribuiriam para trazer investimentos para o Brasil.

A NR-12, sobre segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, foi 
a primeira a ser revista. Atualmente está em andamento a revisão da NR-
1, sobre disposições gerais de saúde e segurança, é a que regulamenta 
as demais normas e estabelece critérios de elaboração das mesmas, fis-
calização e conceitos como estabelecimento e empregado, por exemplo.

Atualmente, há 37 normas em vigência no País. São elaboradas e mo-
dificadas por comissões tripartites compostas por representantes dos 
trabalhadores, governo e empresas. O governo tem afirmado que quer 
de fato revisar todas as normas no menor tempo possível. Entre as ex-
pectativas do setor de SST, destaca-se a importância de que o processo 
tripartite seja respeitado.  

Advogando há mais de 20 anos, na área 
previdenciária junto ao INSS e no Judiciário, para 

ajudar nosso cliente na conquista dos seus direitos, 
aposentadoria, revisões e auxílios.

Na área das relações de trabalho buscando os 
direitos trabalhistas dos empregados, de maneira 

rápida e eficaz.

Na área cível, família, sucessões e responsabilidade 
civil, temos uma equipe capacitada com grande 
experiência para lhe apontar o melhor caminho.

Importante dizer que nosso escritório atua de forma 
harmônica e honesta com o cliente, evitando assim 

surpresas e criando um forte laço de confiança.

Tel. 11 3872-5396
www.mauriciofalco.com.br    




