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A 

tualmente, as tarefas que com-
põem o mundo moderno ga-
nharam mais rapidez com as 
tecnologias e a digitalização, 
uma vez que passaram a abran-

ger todas as áreas da vida e tornaram-se 
forças motrizes em constante crescimento na 
sociedade. No Brasil, ainda há pessoas consi-
deradas analógicas, ou seja, são aquelas que 
permanecem resistentes ao uso das tecno-
logias disponíveis. E isso não é diferente na 
área de SST. Se antes a profissão do TST ou 
outro profissional prevencionista era restrita 
aos documentos, relatórios EPIs, EPCs, etc, 
nos dias de hoje a realidade é outra. Com o 
avanço tecnológico estes profissionais...
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Caros leitores do nosso Jornal Primeiro Passo, 
como são de seus conhecimentos, estamos pas-
sando por uma grande reformulação das normas 
de segurança do trabalho, nunca vista igual, prin-
cipalmente porque o governo federal, com a sua 
Secretaria do Trabalho, vem impondo uma absurda 
correria para que estas NRs sejam modificadas em 
tempo recorde, mas, com certeza, deixando de se 
ter uma análise mais aprofundada das mesmas, 
visto tal pressa.
Várias normas estão sendo revisadas simultanea-
mente, impondo tanto aos representantes dos 
empregadores, trabalhadores e auditoria fiscal, um 
trabalho forçado para que as normas sejam colo-
cadas para aprovação ainda este ano.
Uma delas é a NR 4 – SESMT, que vamos comen-
tar sobre a possibilidade bastante plausível de sua 
terceirização, ou seja, as empresas não precisarão 
ter mais profissionais do SESMT registrados como 
empregados. 
O Sindicato dos Técnicos de Segurança do Traba-
lho tem uma posição totalmente contrária a este 
modelo, pois sabemos que, cada vez mais, serão 
precarizadas as ações voltadas à Segurança e a 
Saúde dos trabalhadores.
Se no atual modelo, os profissionais técnicos de se-
gurança sempre encontraram dificuldades e resis-
tências dentro das empresas da sua real aplicação, 
pelo fato de que muitos de nossos empresários não 
terem uma cultura prevencionista, sempre colocam 
a produtividade como item prioritário, deixando a 
segurança e a saúde dos trabalhadores ficarem em 
segundo e terceiro planos.
Vamos imaginar então na possibilidade desta 
terceirização dos SESMTs se concretizar, qual 
seria a força de um TST terceirizado para atuar 

dentro de uma empresa, vindo a exigir o cum-
primento das normas de segurança do trabalho 
para uma supervisão, gerencia ou chefia de um 
setor de trabalho? Na prática, podemos ter cer-
teza que teríamos um confronto entre as partes, 
sem dúvida nenhuma, pois se hoje, mesmo o 
SESMT sendo próprio, já existem sérias dificul-
dades para se implantarem as normas de segu-
rança vigentes, imaginem de outra forma?!
Seguindo nesta linha de raciocínio, temos a real 
certeza que esta tomada de posição do governo, 
caso venha a ser confirmada, a inconstitucionalida-
de estará presente, pois tivemos informações que 
o Ministério Público do Trabalho já se posicionou 
também contrário a esta conduta caso venha a se 
confirmar esta terceirização, através de uma Nota 
Técnica encaminhada para a Secretaria do Traba-
lho, na qual também tem como premissas básicas 
a precarização e fragilização em larga escala nas 
relações e condições de trabalho em relação aos 
profissionais prevencionista com os empregadores 
e trabalhadores.
Somente para se ter uma ideia, no momento em 
que estávamos produzindo este editorial, compa-
nheiros nossos estavam se reunindo na bancada 
dos trabalhadores para discutirem posicionamen-
tos durante os dois dias de reunião para fechamen-
to dos entendimentos sobre a NR 4. Esperamos que 
aqueles que representam os trabalhadores tenham 
um posicionamento bastante rígido para se evitar 
que nós, enquanto trabalhadores que somos, não 
venhamos a perder importância dentro das organi-
zações, onde, desde a criação dos SESMTs, tivemos 
um papel de destaque nas questões da segurança 
e saúde dos trabalhadores. 
NÃO À TERCEIRIZAÇÃO DOS SESMTs PRÓPRIOS!

Marcos Antonio de 
Almeida Ribeiro 

Presidente do SINTESP
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A 

tualmente, as tarefas que com-
põem o mundo moderno ga-
nharam mais rapidez com as 
tecnologias e a digitalização, 
uma vez que passaram a abran-

ger todas as áreas da vida e tornaram-se 
forças motrizes em constante crescimento na 
sociedade. No Brasil, ainda há pessoas consi-
deradas analógicas, ou seja, são aquelas que 
permanecem resistentes ao uso das tecno-
logias disponíveis. E isso não é diferente na 
área de SST. Se antes a profissão do TST ou 
outro profissional prevencionista era restrita 
aos documentos, relatórios EPIs, EPCs, etc, 
nos dias de hoje a realidade é outra. Com o 
avanço tecnológico estes profissionais estão 
vendo a necessidade de se adaptar, princi-
palmente os que já passaram dos 50 anos 
de idade. Muitos ainda demonstram certa re-
lutância, mas aos poucos estão entendendo 
que utilizar e fazer uso dessa tendência é a 
melhor forma de aprimorar suas atividades 
diárias.

A tecnologia visa proporcionar maior agili-
dade e confiabilidade nos processos, além 
de minimizar os riscos aos quais os traba-
lhadores são expostos. Entre os desafios 
desta transição entre o analógico e o tecno-
lógico é que o profissional brasileiro esteja 
preparado para essa nova realidade. Fabio 
Dias, sócio-diretor da Dias Filho Engenha-
ria, Higiene e Saúde Ocupacional, acredita 

que neste momento não está. Segundo ele, 
existem diversas lacunas formativas nos 
próprios planos de oferta de cursos técnicos 
que não visam o preparo deste profissional 
para esta nova realidade. “Quase nenhuma 
instituição possui, em sua matriz formativa, 
um espaço para a abordagem de sistemas 
de gerenciamento através de ferramentas 
computacionais. Isso dificulta a formação 
de um profissional minimamente apto para 
essas demandas. Porém, acredito que o 
mercado esteja exigindo uma mudança no 
perfil profissional que necessita ser percebi-
da pelos profissionais e instituições forma-
doras”, declara. 

A adesão das tecnologias nas empresas 
trazem muitos desafios e entre as solu-
ções para garantir a qualidade de vida dos 
trabalhadores, Fabio, que é professor no 
Senac de especialização em Higiene Ocu-
pacional, Segurança do Trabalho e Meio 
Ambiente e Aprendizagem, destaca que 
temos áreas como a farmacêutica e de cos-
méticos com demandas mais consolidadas, 
mas outras áreas e indústrias se preparam 
para otimização de seus materiais a partir 
de nanoestruturas. 

Conforme ele, a Engenharia de Materiais, por 
exemplo, mudou seu status de integrante de 
um processo para diferencial competitivo, 
ou seja, sobreviver depende desta adesão, 
principalmente, dentro dos cenários econô-
micos globais vigentes. “Adequar-se com se-
gurança sempre foi o desafio das empresas 
em relação a sua sobrevivência pela visão e 
relação de cultura da secundarização da se-
gurança e saúde dos trabalhadores em face 
aos benefícios dos indicadores de produção. 
Uma elevação dos padrões de qualidade e 
produção do mercado poderia equalizar as 
coisas e beneficiar a segurança e saúde dos 
trabalhadores”, avalia.

Nanotecnologia
E em relação ao uso da nanotecnologia, área 
em que Fabio atua também, os desafios da 
segurança e saúde no trabalho para uma 
produção segura são inúmeros. Incialmente, 
de acordo com ele, pelo próprio desconhe-
cimento do tema pelos profissionais da área 
de SST. Depois, pelas características desta 
nova realidade de exposição ao risco à na-
nomaterias e suas propriedades que nos 
desafiam sob a ótica de seu modo de ação 
no organismo humano. Para o especialista, 
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não seguem uma “lógica” que estamos ha-
bituados e com amplos estudos realizados e 
históricos de exposição. 

Ele informa que muitos estudos e pesquisas 
estão sendo realizados, porém, precisamos 
do aprofundamento destes debates e, prin-
cipalmente, nos ambientes formativos para 
um pensar mais amplo e uma discussão 
coletiva sobre este tema. “Os próprios siste-
mas protetivos existentes possuem restrições 
para esta nova realidade. Percebo uma nova 
demanda de reengenharia de sistemas para 
esta nova realidade e a necessidade das no-
vas tecnologias serem pensadas em aplica-
ções para proteção da saúde dos trabalhado-
res. Em tese, utilizar as próprias tecnologias 
para projetos de soluções e gerenciamento 
do risco”, expressa.

Todo esse aparato tecnológico à disposição 
do profissional prevencionista segue a ne-
cessidade de atenção crescente do setor em 
relação à segurança e à saúde no trabalho. 
Fabio crê que existam empresas focadas no 
segmento, pensando em um mercado emer-
gente. “Eu acredito que a evolução é neces-
sária e trará ganhos aos processos de geren-
ciamento dos riscos e gestão de modo geral. 
O que precisamos é pensar nos processos 
formativos e modos de auxiliarmos os pro-
fissionais antigos e novos a terem um senso 
colaborativo e cooperativo para manutenção 
destas novas demandas, valorizando o co-
nhecimento e o desenvolvimento das novas 
competências emergentes”, comenta.

As tendências de tecnologia na Segurança 
do Trabalho são muitas e o colaborador deve 
ser inserido e acompanhado nesse processo 

de adaptação. Acima de tudo é preciso dei-
xar claro que essas inovações servem para 
auxiliar o trabalho e minimizar situações de 
risco, e não para substituir os conhecimentos 
e competências da equipe. Por isso, o profis-
sional prevencionista deve acompanhar essa 
evolução, tirar melhor proveito das facilida-
des que as tecnologias oferecem e atuar para 
inserir a conscientização com vistas a garan-
tir a segurança e saúde dos trabalhadores. 
Portanto, Fabio destaca que máquinas não 
educam pessoas, pessoas educam pessoas! 

Relações humanas
Deste modo, os recursos para a transposição 
didática podem evoluir e devem, mas, as rela-
ções humanas são fundamentais para análise 
de cenários e percepções sobre as variáveis 
de cada tarefa. O especialista comenta que 
sistemas computacionais processam grandes 
quantidades de informação, mas têm difi-
culdade de analisar variáveis complexas. Os 
equipamentos irão auxiliar os profissionais 

no monitoramento do ambiente, nas coletas 
de amostras para análises laboratoriais, etc. 
Para este fim, minimamente, Fabio considera 
que os profissionais da área de Segurança do 
Trabalho deverão  ter afinidade com lingua-
gens computacionais, modelagem de dados 
e operação de equipamentos que funcionam 
sobre plataformas web e aplicativos mobile. 

Para inserir os trabalhadores da melhor for-
ma possível nessa realidade, Fabio informa 
que programas de capacitação e parcerias 
a exemplo das realizadas pelo SINTESP con-
tribuem positivamente para atualização dos 
profissionais. “O que precisamos é de con-
vergência e unidade na construção de um 
programa de capacitação estruturado, plane-
jado e com diretrizes de capacitação claras 
para atualização dos profissionais. Precisa-
mos lutar contra o caráter especulativo das 
formações e propiciarmos aos profissionais 
momentos de formação de alta qualidade 
com baixo custo ou custo zero. Devemos fa-
zer isso pela evolução e manutenção da área 
neste momento!”, diz.

Para os profissionais com mais de 50 anos, 
que vieram de uma época totalmente ana-
lógica, existe a necessidade de que eles con-
tinuem sendo atrativos para o mercado de 
trabalho e atendam as novas configurações 
que a tecnologia acrescenta nas atividades 
diárias. Fabio afirma que, sem dúvida, eles 
devem exaltar sua experiência, sua capacida-
de de trabalho em equipes multiprofissionais 
e vencerem algumas barreiras em relação às 
novas tecnologias. Para ele, os nativos digi-
tais possuem uma facilidade com tecnologia, 
porém, precisamos compreender que é possí-
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vel aprender e se adaptar as novas tecnolo-
gias, pois algumas são intuitivas. “Os equi-
pamentos, sem a maturidade e experiência 
de profissionais de carreira, podem apenas 
nos fornecer resultados e dados de análi-
ses que necessitam de interpretação e não 
são um fim em si mesmo. Nestes momentos 
estes profissionais fazem toda a diferença”, 
assinala. 

Fusão entre o tecnológico e o 
analógico
Diante da sua experiência no assunto, Fabio 
avalia que, na verdade não deve ocorrer uma 
transição entre o analógico e o tecnológico, 
mas, sim, uma fusão. “A análise é fundamen-
tal para qualquer ação e compreensão de va-
riáveis que, quando processadas de maneira 
rápida e consistente, auxiliam nas tomadas 
de decisão, ou seja, o analógico e o tecno-
lógico devem se fundir para melhoria das 
ações, não perdendo de vista o prevencionis-
mo”, menciona.

Diante dos avanços tecnológicos faz-se im-
portante que os técnicos de segurança do 
trabalho e demais profissionais prevencio-
nistas saibam atender esse novo cenário 
nos ambientes de trabalho. A digitalização 
virou um grande recurso para garantir ra-
pidez e confiabilidade nos processos e ati-
vidades. Fabio informa que o valor da in-
terpretação das informações processadas e 
demais cenários é a base fundamental para 
os profissionais da área de SST em face 
aos avanços tecnológicos. “Saber extrair e 
analisar dados é uma tarefa árdua e quanto 
mais confiáveis melhor! Facilitarão a toma-
da de decisão e demais ações que se façam 
necessárias”, aponta.

Na área em que ele atua um exemplo de ati-
vidade que ganhou mais segurança e quali-
dade com o uso da tecnologia foi a de má-
quinas perfuratrizes com operação remota 
que, anteriormente, expunham o trabalhador 
ao risco grave e iminente. 

Aplicativos, plataformas virtuais, softwares e 
documentos em nuvem estão sendo grandes 
aliados hoje em dia, ainda mais quando cen-
tralizados em um único local e com toda a 
mobilidade da qual não abrimos em nosso 
trabalho. Para Fabio, essa evolução é positi-
va. Acessar base de dados online e com se-
gurança auxiliam e agilizam os processos de 
gestão e demais ações correlatas à área. “O 
que devemos ter cuidado com sistemas são 
a padronização dos riscos sem uma análise 
criteriosa e ausência das tratativas das va-
riáveis e particularidades de cada cenário de 
exposição”, exemplifica. 

Abrir para o “novo”
Fabio concorda que o profissional que não se 
preparar para acompanhar as tendências tec-
nológicas e uso desses recursos na sua pro-
fissão corre o risco de ficar fora do mercado 
de trabalho e diz que sob alguns aspectos ig-
norar as mudanças é ignorar o mercado. “O 
profissional necessita se abrir para o ‘novo’, 
tirar de si certas ‘crenças limitantes’ em rela-
ção aos benefícios da tecnologia, seu uso e 
manter as crenças de um profissional preven-
cionista, comprometido com os valores que 
permeiam e fundamentação nossa atuação 
profissional”, ressalta.

Fabio considera que as tendências tecnoló-
gicas traz desafios novos aos profissionais 
de Segurança do Trabalho, mas também tem 

demonstrado novas demandas e possibilida-
des. “Novos perfis que precisam ser perce-
bidos, áreas que ganham destaque como a 
de Higiene Ocupacional que demonstra um 
avanço tecnológico expressivo com a evolu-
ção de sistemas, materiais e componentes 
construtivos que integram os equipamen-
tos”, conceitua. 

Para os leitores do jornal Primeiro Passo ele 
compartilha uma frase de Albert Einstein que 
o acompanha na vida: “a preocupação com 
o ser humano e seu destino deve constituir 
sempre o interesse principal de todos os 
esforços técnicos. Nunca se esqueça disso 
em seus diagramas e em suas equações”. 
“O ser humano deve ser sempre o interes-
se principal de todos os nossos esforços!”, 
conclui Fabio.

Monitoramentos independentes
O instrutor de Treinamento da Norma NR-12 
– Segurança em Máquinas e Equipamentos, 
do SINTESP, Paulo Neres, afirma que a tec-
nologia irá facilitar e também vai aumentar 
muito a confiabilidade de um monitoramen-
to dos processos. “Considero também que, 
consequentemente, essa ajuda vai minimizar 
a exposição dos trabalhadores e, principal-
mente, em atividades específicas. Podemos 
citar, por exemplo, a atividade do vigia em 
espaços confinados, que atualmente é o 
único responsável por monitorar, em tempo 
integral, este tipo de atividade que é desen-
volvida ali, no local, pelo trabalhador”, sa-
lienta. Neres, que é Engenheiro e Técnico de 
Segurança do Trabalho e professor de curso 
de Técnico em Segurança do Trabalho, atenta 
que a tecnologia pode monitorar esses es-
paços de forma independente. “Já existem 
casos em que esse monitorando é aplicado 
nos espaços confinados e é o Técnico de Se-
gurança do Trabalho que acaba fazendo a 
auditoria desses sistemas”, informa.

Em relação a máquinas e equipamentos, área 
em que Neres atua, o especialista reconhece 
que não consegue enxergar uma prevenção 
eficaz sem o auxilio da tecnologia. “Acredito 
que a tecnologia é uma grande aliada para 
que as empresas tenham, cada vez mais, 
máquinas seguras. Então, hoje o sistema de 
segurança de uma máquina, inclusive, e a 
própria legislação requer isso, tem que ser 
monitorada. Mesmo que dependa da cate-
goria de risco de um equipamento, seu sis-
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tema de segurança tem que ter 
interface com um dispositivo de 
tecnologia para monitorá-lo. 
Isso serve para que as falhas 
que um sistema de segurança 
possa acarretar sejam perce-
bidas antes que o trabalhador 
sofra qualquer tipo de acidente. 
Portanto, não consigo enxergar 
uma máquina sem o sistema de 
segurança no qual que não seja 
inserido o sistema de tecnolo-
gia”, confirma.

Redução de acidentes
Sobre as tendências de tecno-
logia na SST, Paulo Neres diz 
que quanto mais o trabalhador 
saiba quais são seus perigos e 
riscos e as medidas de contro-
le que existem no ambiente de 
trabalho, mais teremos êxito na 
redução de acidentes. “Quanto 
mais eu informo o trabalhador 
sobre os perigos que ele está 
exposto no dia a dia, quanto 
mais eu mostro para ele quais 
são as medidas de controle que 
estão naquele ambiente, mais 
probabilidade de ganho nós 
teremos”, acentua o professor. 
“Do contrário, muitas empresas 
acabam não querendo informar 
que naquele ambiente existe 
perigo, riscos, com receio de um 
processo ou ação parecida por 
parte do trabalhador, mas, não, 
eu acho que a tecnologia auxilia nesse aspec-
to. Devemos informar cada vez mais e com 
mais precisão ao trabalhador sobre a necessi-
dade da sua prevenção naquele ambiente de 
trabalho. Essa tendência de tecnologia a favor 
da segurança do trabalho é muito eficaz para 
a prevenção, auxilia e muito”, enfatiza.

Neres salienta que o profissional de preven-
ção deve estar a par de todas as mudanças 
que estão ocorrendo no universo da SST para 
que tire o máximo proveito disso. O objetivo é 
aumentar a cada dia mais a conscientização 
dos trabalhadores visando, assim, que eles 
tenham mais segurança nas suas atividades. 
Os benefícios de incluir os trabalhadores nas 
atividades relacionadas com a segurança são 
diversos. “Devemos agir, continuamente, no 
sentido de atualizar os próprios trabalhadores 

do que está acontecendo com 
relação à prevenção. Quando 
somente dizemos ao trabalhador 
que ele tem que usar um protetor 
e não explicamos o porquê que 
ele tem que usar; o que tem no 
ambiente de trabalho que é pre-
judicial para ele; qual a intensi-
dade e, por conta disso, a impor-
tância dele usar o equipamento 
é uma forma de inserirmos esse 
trabalhador no contexto de pre-
venção e não, simplesmente, 
falar que ele é obrigado a usar, 
mas ‘por que’ é obrigado a usá-
-lo. Portanto, quanto mais in-
formamos, usamos os meios de 
tecnologia para informar, para 
usar dados mais concretos, mais 
assertivos, mais eficazes, mais o 
trabalhador vai se sentindo parte 
desse novo cenário”, observa o 
professor.

Acima dos 50 anos
A primeira sugestão que Paulo 
Neres dá para o profissional que 
está acima dos 50 anos é se ca-
pacitar e se atualizar constante-
mente, não parar no tempo, não 
achar que o que ele aprendeu 
é o suficiente para se manter, 
porque a tecnologias, as infor-
mações mudam com uma ra-
pidez e uma frequência muito 
grandes. “Outra sugestão é que 
essas pessoas precisam acei-

tar as mudanças. Elas não podem se fechar 
com as suas próprias opiniões ou crenças. É 
possível mostrar que eles conseguem usar 
essas habilidades e experiências adquiridas 

ao longo do tempo, mas para que elas sejam 
agregadoras dentro dessas mudanças e alte-
rações que estão acontecendo no mercado”, 
destaca. Paulo complementa que eles nunca 
podem achar que o que faziam lá no passado 
não pode ser melhorado, e, sim que sempre 
podemos buscar formas de progredir. “Acha-
mos que o que estamos fazendo é a forma 
mais eficaz, mas sempre há uma oportunida-
de para que possamos evoluir”. 

Com base na sua experiência no assunto, por 
atuar em treinamentos para atendimento à 
NR 12, por exemplo, Paulo observa que entre 
os desafios que ainda existem para a transi-
ção entre a parte analógica e a tecnológica, 
as normas regulamentadoras vêm passando 
por atualizações e estas serão, em sua opi-
nião, o grande pontapé para a transformação 
que essa transição exige.

Outro ponto interessante que precisa de 
atenção, na visão de Paulo Neres, é nas es-
colas de formação, nas instituições. “Existem 
muitos profissionais de prevenção que ainda 
seguem métodos antigos de ensino, eu sou 
professor e sei como que é isso, tem muito 
professor mais antigo que também não está 
se atualizando. E vejo que algumas escolas 
estão saindo na frente, que tem plataformas 
de ensino que incentivam o uso dessas ferra-
mentas pelos seus alunos”, comenta.

Robôs colaborativos
Um exemplo de atividade que ganhou mais 
segurança com o advento da tecnologia, 
Paulo cita que na área de máquinas e equi-
pamentos um grande avanço são os robôs 
colaborativos, que já fazem parte do momen-
to presente e são extremamente úteis para a 
segurança do trabalho. Conforme ele, o robô 

Fabio Dias: “Os 
profissionais com mais 
de 50 anos devem 
exaltar sua experiência 
na área de SST, para 
vencerem algumas 
barreiras em relação as 
novas tecnologias”

Paulo Neres: 
“As tecnologias 
vão aumentar a 
confiabilidade nos 
monitoramentos dos 
processos e minimizar 
a exposição dos 
trabalhadores”
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colaborativo passou a ser um exemplo de que 
a tecnologia veio para facilitar a prevenção de 
acidentes. “Eles são capazes de substituir tra-
balhadores em áreas ou atividades com risco 
elevado para saúde. Além disso, eles podem, 
por exemplo, ser utilizados em atividades que 
são muito repetitivas, e até mesmo nas inspe-
ções em locais arriscados, com vazamentos de 
substâncias, entre outras situações”, informa. 

O papel do SINTESP em atender a demanda 
da capacitação do TST frente aos avanços da 
tecnologia, Paulo destaca que no treinamen-
to de NR12, cita muito a questão do equi-
pamento seguro, e fala também que esse 
equipamento para ser seguro tem que ter um 
sistema de segurança monitorado, portanto, 
para fazer o monitoramento de um sistema 
de segurança de uma máquina precisa da 
tecnologia. “É importante, por exemplo, ter 
um CLP (Controlador Lógico Programado), 
um dispositivo de segurança, que, na sua 
função de monitorar sistemas de seguran-

ça, quando houver uma falha nesse sistema 
esse dispositivo impeça que o trabalhador 
continue utilizando o equipamento. No curso 
abordamos, entre outras coisas, ferramentas 
para apreciação de risco e também falamos 
sobre os dispositivos de segurança que tem, 
na sua função, essa interface com o sistema 
de segurança da máquina”, conta. 

Sobre aplicativos e plataformas, Paulo con-
sidera que essa evolução é positiva, princi-
palmente com a tendência dos treinamentos 
em formato EAD, que hoje também já é uma 
grande realidade para o setor de prevenção. 

Em relação às instituições de ensino e as 
grades curriculares, como Paulo Neres é pro-
fessor de curso de formação de TSTs, ele vê 
que as escolas estão preocupadas com essa 
tendência sim, porém essas mudanças de 
métodos de ensino e capacitação dos docen-
tes ainda não tem a velocidade que se espera 
para atender essa demanda que é cada vez 

mais presente, principalmente, na forma-
ção técnica. “Também vejo que essa nova 
geração, que tem fome por tecnologia, não 
consegue acompanhar uma aula sem que 
seja interativa e tenha a tecnologia envol-
vida. Acredito que a cada dia precisaremos 
estar mais atentos para que o próprio aluno 
consiga perceber esse diferencial, a tecnolo-
gia precisa fazer parte da formação desses 
alunos, que basicamente é uma geração 
tecnológica. É fato que eles não conseguem 
sobreviver sem a tecnologia”, aponta.

Não existe receita milagrosa
Para Neres, o profissional que não se prepa-
rar para acompanhar as tendências tecno-
lógicas, vai encontrar dificuldades. “Posso 
afirmar que esses profissionais de prevenção 
precisam urgentemente se aperfeiçoar com 
as inovações tecnológicas, para conseguirem 
acompanhar as tendências do mercado de 
trabalho, pois estão cada vez mais inseridas 
no meio da prevenção”, observa. Ele salienta 
que a tecnologia não é passageira, veio para 
ficar e vai evoluir mais ainda. “Se o profis-
sional não se aperfeiçoar para atender essa 
tendência, com certeza, corre um sério risco 
de ficar para trás”, avalia.

Paulo também acredita que a tecnologia e 
as inovações vieram para auxiliar o traba-
lho e minimizar as situações de risco. “Não 
vejo que a tecnologia veio para substituir a 
experiência, a habilidade ou a competên-
cia do Técnico de Segurança do Trabalho. A 
consideração que gostaria de deixar é que 
devemos usar a tecnologia para nos auxiliar, 
nunca imaginar que a tecnologia consegue 
suprir essa experiência ou essa habilidade 
do reconhecimento de um técnico num am-
biente de trabalho. Jamais a tecnologia vai 
conseguir fazer isso”, garante.

Minha mensagem para os leitores é a de 
não tenho uma receita milagrosa ou de que 
o profissional será melhor se ele seguir essa 
receita. O que gostaria de enfatizar é que 
ele precisa, cada vez mais, quebrar paradig-
mas, aceitar as mudanças, não achar que a 
sua opinião tem que sobressair sempre, que 
sempre será a verdadeira, muito pelo con-
trário, nós só crescemos quando recuamos e 
enxergamos que existem outras oportunida-
des. Se acharmos que somos autossuficientes 
sempre, não iremos evoluir. Por isso, queiram 
sempre aprender e crescer”, finaliza.  



S I N T E S P 9

Jornal do Sintesp - Nº 314 - Novembro de 2019

Té
cn

ic
a/

  
In

fo
rm

at
iv

a Modernização das regras de 
   Segurança e Saúde no trabalho

N 

o início de agosto, 
o Comitê Gestor do 
eSocial anunciou mu-

danças na plataforma que 
impactam diretamente a área 

de Segurança e Saúde no Trabalho. A lista de 
exigências será simplificada, com redução no 
número de eventos, compilação de informações 
similares e exclusão de alguns campos de preen-
chimento obrigatório. O objetivo é diminuir a 
quantidade de informações redundantes e oti-
mizar a rotina de trabalho das equipes respon-
sáveis pela gestão desses dados. 

Mais recentemente, no dia 20 de setembro, 
a sanção da Lei de Liberdade Econômica (Lei 
13.874/2019) determinou que o eSocial será 
substituído por um novo sistema: “O Sistema 
de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) será 
substituído, em nível federal, por sistema sim-
plificado de escrituração digital de obrigações 
previdenciárias, trabalhistas e fiscais (Art.16)”. 
Ou seja, o atual sistema será dividido em dois, 
sendo um exclusivo para envio de informações 
trabalhistas e previdenciárias. O outro incluirá 
questões tributárias e fiscais.

 A nova legislação é positiva, já que simplifica 
a rotina. No entanto, não elimina a necessidade 
de utilizar a plataforma. As indústrias precisam 
estar atentas à modernização das normas regu-
lamentadoras (NRs) que poderão impactar no 
envio das informações. Para isso, é preciso focar 
na gestão dos dados dos trabalhadores e partici-
par de consultas públicas relacionadas ao tema, 
mantendo-se atualizadas sobre as mudanças.

Principais mudanças
 A nota divulgada no portal oficial do eSocial 
aponta as principais alterações relacionadas 
a pontos trabalhistas e previdenciários, con-
forme listado a seguir. A partir de janeiro de 
2020, será preciso transmitir as informações 
abaixo pela plataforma simplificada instituída 
pela Lei de Liberdade Econômica.

Os eventos de SST serão reduzidos de seis 
para quatro. Serão mantidas as informações 
necessárias apenas para a substituição do 
CAT (Comunicado de Acidente de Trabalho) e 

PPP (Perfil Profissiográfico Previ-
denciário).

A tabela de riscos será reduzida de 
1.200 itens para cerca de 300.

Evento S-1060 - Tabela de Am-
bientes de Trabalho - informações 
de exercício de atividade em am-
biente do próprio empregador ou 
de terceiro não precisam constar 
de tabela. Podem migrar para o 
evento S-2240 - Condições Am-
bientais do Trabalho - Fatores de 
Risco que, por sua vez, também 
será simplificado.

Evento S-2221 - Exame Toxicoló-
gico do Motorista Profissional - a portaria que 
exigiu a informação referente ao exame toxi-
cológico no CAGED será revogada e o evento 
perderá sua função.

Por que é importante acompanhar o 
eSocial?
O uso da plataforma do governo é obrigatório 
desde 2018 e a implantação tem sido feita de 
maneira faseada. É a única forma de envio dos 
dados referentes aos trabalhadores. Quem não 
adotar o eSocial enfrentará problemas burocrá-
ticos, desde impossibilidade de contratar novos 
empregados até multas proporcionais ao núme-
ro de funcionários da empresa.

O Sistema Fiep, por meio do Sesi no Paraná, 
criou um portal exclusivo e oficial para que as 
indústrias possam acompanhar as mudanças: 
Sesi – Informações de SST. Mantemos todas as 
notícias e informações oficiais atualizadas. Além 
dessa ferramenta online, também realizamos 
workshops e seminários para a disseminação de 
informações, bem como as rodadas de consultas 
públicas nesse momento de atualização e mo-
dernização das normas em SST.

Ressaltamos que haverá uma redução substancial 
nos dados fornecidos pelos empregadores. Serão 
requeridas apenas as informações que substituam 
uma obrigação acessória, desde que não sejam 
redundantes ou que não constem nas bases de 
dados do governo. Além do portal do Sesi no Pa-

raná, as indústrias também podem 
utilizar as consultorias da institui-
ção para se adequar às exigências. 
Ofertamos programas legais das 
NRs, higiene ocupacional, ergono-
mia e consultorias especializadas 
em Segurança e Saúde no Trabalho, 
tanto para a gestão quanto para a 
organização das informações.

Normas 
Regulamentadoras
Além destas alterações, as 36 
NRs que estão atualmente em 
vigor deverão ser revisadas, 
conforme cronograma já divul-
gado pelo governo, como já foi 
o caso da NR 1, NR 2 (que foi 

extinta) e NR 12 Normas Regulamentadoras:

Além destas alterações, as 36 NRs que estão 
atualmente em vigor deverão ser revisadas, con-
forme cronograma já divulgado pelo governo, 
como já foi o caso da NR 1, NR 2 (que foi extin-
ta) e NR 12. Rosangela explica que as mudanças 
objetivam diminuir burocracias e custos, mas 
sem deixar de levar em consideração a seguran-
ça dos trabalhadores. “Cerca de 20% dos textos 
normativos haviam sofrido alterações desde a 
sua criação, nas décadas de 1970 e 1980. Mas 
a relação de trabalho mudou, por isso é impor-
tante rever as normas. As normativas também 
precisam ser dinâmicas e atuais, como o modelo 
de trabalho atual. Já estão disponíveis inovações 
e tecnologias para oferecer um maior grau de 
proteção aos trabalhadores. A grande preocu-
pação é aproveitar esse recurso e sempre ga-
rantir a segurança dos colaboradores”, aponta. 
As mudanças objetivam diminuir burocracias e 
custos, mas sem deixar de levar em consideração 
a segurança dos trabalhadores. Cerca de 20% 
dos textos normativos haviam sofrido altera-
ções desde a sua criação, nas décadas de 1970 
e 1980. Mas a relação de trabalho mudou, por 
isso é importante rever as normas. As normativas 
também precisam ser dinâmicas e atuais, como 
o modelo de trabalho atual. Já estão disponíveis 
inovações e tecnologias para oferecer um maior 
grau de proteção aos trabalhadores. A grande 
preocupação é aproveitar esse recurso e sempre 
garantir a segurança dos colaboradores.  

Rosangela Fricke

Gerente executiva de 
Segurança e Saúde 
para Indústria do 
Sistema Fiep
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ta Ilaine Geraldino enfrentou vários desafios e realizou 
seu sonho de ser Técnica de Segurança do Trabalho

O 

jornal Primeiro Passo co-
meçou, na edição 313, a 
publicar a coluna DNA Pre-

vencionista, na qual fazemos uma 
entrevista com um profissional de 
Segurança e Saúde do Trabalho que 
é destaque na área, que atuou ou 
atua, com muita dedicação, técnica 

e amor à profissão e nos conta como foi a sua jornada 
de trabalho desde que iniciou na área da SST.

Marcos Antonio Ribeiro, o Marquinhos, presi-
dente do SINTESP, declara que o objetivo des-
ta coluna é valorizar os profissionais TSTs que 
possuem o DNA da Prevenção. 

Nesta edição do jornal, convidamos a Técnica de 
Segurança do Trabalho, Ilaine Gerladino, 36 anos, 
que vem atuando na função desde 2017, em 
meio a muitos desafios, mas sempre firme e forte 
no seu objetivo de atuar na área. Na sua visão, 
por trabalhar com prevenção e normas, encontrou 
algo que gostaria de fazer para contribuir de for-
ma eficaz com a prevenção de acidentes.

Confira!

Quando iniciou sua carreira na área de segurança do tra-
balho como Técnica Segurança do Trabalho?
No ano de 2014, iniciei o curso de Técnico de Segurança 
do Trabalho no Senac-Nova Iguaçu, no estado do Riode 
Janeiro, com conclusão do curso no ano de 2016, inicial-
mente a previsão de duração seria de 18 meses, mas tive 
uma interrupção durante o curso e precisei retornar seis 
meses após essa pausa. Considero essa parte da minha 
formação fundamental para minha experiência profissio-
nal devido à intensidade da formação curricular, porém 
minhas atividades efetivamente como técnica foi no ano 
2017,quando obtive experiênciana construção civil, e, 
posteriormente, com montagem industrial, metalúrgicas, 
transportadora, entre outros setores.

Por que escolheu esta profissão?
Os compromissos na minha vida familiar começaram 
cedo e, aos 22 anos, já era casada e tinha dois filhos. 
Com as prerrogativas de ser mãe e esposa, meu futuro 
profissional foi ficando um pouco de lado. Não dava 
para ter isso como prioridade no momento, pois en-
tendia que ser mãe era o mais importante e priorizei o 
acompanhamento e desenvolvimento dos meus filhos 
e ajudei meu esposo, uma vez que ele tinha os compro-

missos com o trabalho. Assim, assumi 
com afinco a posição de me sacrificar 
pela família. 

O tempo passou e percebi que queria 
também me desenvolver e ter uma pro-
fissão. Desejava contribuir de forma efe-
tiva com a sociedade e me sentir mais 
independente. Nisso, falei com meu 
esposo que tinha vontade de fazer um 
curso técnico, ter uma profissão e recebi 
seu apoio, pois ele sempre me incenti-
vou, motivou.Porém, não era uma mudança fácil a se fa-
zer, a decidir o que fazer.Com isso, fiz vestibular de cursos 
como Letras; iniciei um curso de Biologia, mas ainda não 
era o que me preenchia e queria no meu futuro, até que 
encontrei o curso de Técnico em Segurança do Trabalho e, 
por trabalhar com prevenção e normas, encontrei, assim, 
algo que gostaria de fazer para contribuir de forma eficaz 
com a prevenção de acidentes. Entendi, à princípio, que 
funcionava como uma espécie de auditoria, uma visão 
precoce em meio a tantos desdobramentos da profissão.

Estava aberta ao conhecimento e,na descoberta de cada 
módulo, aprendi muito com vários profissionais que pas-
saram pela minha vida e demonstravam a postura e ética 
necessária para um bom desenvolvimento da atividade, 
a necessidade de atualização constante e participação 
em fóruns e muitos exercícios em grupos de forma a dar 
corpo ao futuro técnico. Eu era bem organizada e gostava 
muito das atividades em equipe, mas no meio do curso 
tive que dar uma pausa, meu filho adoeceu, e só consegui 
voltar depois de seis meses em uma nova turma na qual 
os grupos estavam formados, foi um desafio também ser 
inserida nesta turma completamente desconhecida.

Sabemos que sua história na profissão foi marcada por 
muitos desafios. Poderia citar os momentos em que mais 
a fizeram acreditar que ser Técnica de Segurança do Tra-
balho era o seu único caminho.
Assim que acabei de formar, o Estado do Rio de Janeiro 
passava por uma séria crise econômica e política e as 
empresas começaram a encerrar suas atividades. Bati 
em muitas portas e várias se fecharam, senti um gran-
de desânimo, pois estava muito difícil arrumar uma 
oportunidade na área e que me desse uma remune-
ração compatível com as responsabilidades da função.

Abri uma MEI para trabalhar com contratos e docu-
mentação, mas estava bem difícil. Mesmo assim não 
desanimava, sabia que ter contatos era importante 

nesse ramo novo na minha vida, então 
participava de grupos em redes sociais 
e recebi um e-mail informativo onde 
divulgava a Expo Work, uma feira em 
São Paulo, e decidi participar do evento 
para me auto motivar novamente em 
meio a tantas dificuldades. 

A feira foi o divisor de águas em mi-
nha história. Foram os três melhores 
dias da minha vida profissional. Sai 
do mundo da sala de aula e vivi forte-

mente aquele momento, assim percebi que uma jane-
la se abria para os meus sonhos. E neste dia participei 
de várias palestras numa tentativa de absorver,ao má-
ximo possível as informações, mesmo não conhecen-
do ninguém da área. E foi nesta feira que cheguei ao 
stand do SINTESP. Não conhecia a fundo o sindicato, 
mas logo percebi alguns pilares que seriam referências 
na minha carreira, como o Marquinhos, nosso atual 
presidente; o diretor Cosmo Palasio, e vários outros.

A chave virou completamente com a palestra que assisti 
sobre empregabilidade, os desafios apontados pelo di-
retor Cosmo,nos quaisele tratava de assuntos que eram 
minha realidade de vida naquele momento, pois era tudo 
que eu estava vivendo, tinha acabado de fazer um in-
vestimento, representados em várias formas no curso: de 
ter que me deslocar para outra cidade, de tempo com a 
família. Isso fez com que passasse um filme na minha 
cabeça e vi as dificuldades para pagar o curso e diversos 
desafios que enfrentei, por exemplo, foi um período em 
que trabalhei como copeira, operadora de telemarketing, 
fora as renúncias que minha família precisava fazer ao 
apoiar o meu sonho de dar certo profissionalmente.

Você teve apoio da sua família em meio às turbulên-
cias e instabilidades da profissão?
Sim, em todos os momentos. Em muitas situações, 
meus ganhos eram todos revertidos para a próxima 
etapa do sonho. Além de financeiramente, quando 
vim para São Paulo sofremos bastante com a distân-
cia, já que à princípio eram só três meses para eu 
cumprir o contrato e ter uma experiência importante 
na minha carreira. Todos contávamos que eu estaria 
de volta ao lar três meses depois, mas Deus foi me 
dando novos impulsos e oportunidades e a história 
foi ficando diferente. Hoje,depois de muitas atribula-
ções estamos todos juntos novamente residindo no 
interior de São Paulo e me sinto realizada em estar no 
mercado ativamente e ter minha família participando 



S I N T E S P 11

Jornal do Sintesp - Nº 314 - Novembro de 2019

diariamente da minha conquista que também é dela. 
A felicidade de todos é o que nos torna uma família.

Ao longo dessa experiência, já pode considerar que 
teve conquistas? Poderia citar algumas que julga 
mais importantes?
Sim,a minha maior conquista antes de tudo foi pessoal, 
consegui ter uma profissão, ter um reconhecimento pro-
fissional e isso, por algum tempo, ficou muito distante 
dos meus sonhos, mas hoje é realidade. Sou uma Técnica 
de Segurança do Trabalho com grandes responsabili-
dades, trabalho atualmente em uma Incorporadora na 
cidade de Ribeirão Preto, SP, e ter minha família numa ci-
dade com grande qualidade de vida é totalmente recom-
pensador. Hoje, somos uma família que experimentou a 
distância como necessidade na conquista de um sonho e 
estamos colhendo os frutos dessa vitória familiar.

Com a sua vivência, que lições destacaria para o profissio-
nal de hoje, especialmente para as mulheres TST´s?
O preconceito ainda existe e nem sempre é fácil lidar 
quando ele. Dar às caras de forma a influenciar o tra-
balho de qualquer profissional não é tão simples, mas 
a perseverança deve ser o norte das profissionais em 
meio à caras fechadas e preconceitos. É importante 
ser capaz, estudar, estar apta às oportunidades e de-
monstrar conhecimento quando forem as credenciais 
necessárias. Ao longo da história, acompanhamos a 
passos lentos as conquistas das mulheres em posi-
ções antes não imaginadas e esse ciclo não pode se 
encerrar em nós. Estudem, se atualizem e não desis-
tam dos sonhos, tenha determinação, foco nos obje-
tivos e sempre fé que é possível.

O setor de SST vem passando por muitas transformações 
em termos de inovação tecnológica. Como lidar com tan-
tas modernidades, como as tecnologias digitais?
O profissional que não se atualizar vai ficar para 
trás. A história já nos mostra  e a velocidade em 
que a inovação tecnológica acontece nos surpreen-
de dia a dia. Percebemos uma mudança muito ex-
tensa no ambiente laboral impactado por meio da 
tecnologia, aquilo que era realidade dos filmes 
“homem x máquina” hoje são protótipos de su-
cessos, bem como o envolvimento de jovens em 
robótica e automação para dar condições tecnoló-
gicas em todos os meios de trabalho. 

Vemos uma transformação em vários cenários laborais, 
valores de uma sociedade sob judice de velhas práticas 
profissionais e uma importante atualização e unificação 
da segurança do trabalho por meio da tecnologia.

É preciso que esse objetivo desejado propague um maior 
número de colaboradores com sua integridade e saúde 
intactas, e como resultados a redução na quantidade de 

acidentes e doenças ocupacionais. Iremos nos habilitar 
para novas competências necessárias para gerenciamen-
to e participação ativa nesse mercado altamente compe-
titivo e promissor. Alguns ganhos logo serão percebidos 
como os de produtividade e melhor qualidade de tra-
balho e, consequentemente, de vida, compatíveis com 
melhores facilidades de acesso à informação.

Atualmente o setor de SST também vem passando por 
várias mudanças em termos legislativos. Como enxerga 
as ações do governo para revisar e até mesmo reduzir as 
normas regulamentadoras.
Com prevenção e segurança não deveria existir interes-
ses meramente políticos e de uma bancada com ban-
deira. As ações que reduzem cuidados geram preocu-
pações e temores. É preciso ficar atento, pois os sinais 
não são positivos. É preciso equilíbrio para que a ação 
não seja movida apenas para uma gestão empresarial 
e econômica, esquecendo que o que move este País é 
uma população que busca pelos seus direitos e deve-
res. Precisamos nos mobilizar efetivamente.

Em sua opinião o que pode ser ruim para o TST com 
essas alterações?
Reavaliar é positivo em tudo na vida, tirar conclusões 
e partir para um caminho melhor com base nas con-
clusões, isso é valido. O que vejo como ruim é a forma 
da tratativa. Sem maiores estudos e levantamento de 
informações adequadas divulgam que as regras vão 
mudar. Isso é cortina de fumaça, que mais assusta do 
que ajuda. As mudanças assustam, mas entendo que 
o cenário laboral mudou. Desde 1978, muitas empre-
sas também estão realizando grandes investimentos, 
as normas regulamentadoras precisam ser avaliadas, 
questionadas, argumentadas para que os futuros pre-
vencionistas sintam-se impulsionados a buscar, cada 
vez mais, conhecimento, atualidades, desenvolvimento 
com o propósito de manter firme as técnicas de segu-
rança do trabalho.

Com todas essas mudanças, o que é fundamental para 
ser uma boa Técnica de Segurança do Trabalho?
Aprender a cada dia e ser proativa, sempre com desejo 
de fazer a diferença na política prevencionista. É meio 
clichê, mas é “amar o que faz”, ser humilde reconhe-
cendo que o outro pode acrescentar, sim, à minha 
experiência e isso não será um problema, é o que eu 
considero ter um DNA PREVENCIONISTA, tratando os 
trabalhadores com respeito e dignidade, valorizando-
-os como a parte mais importante do meu trabalho, 
se ele está seguro eu estou feliz, pois essa é a minha 
tarefa a ser cumprida, fazer com que ele retorne para 
o seu lar, depois de um dia de trabalho, em segurança.

Como promover uma ligação efetiva entre a categoria 
dos TST´s e o sindicato, o SINTESP? Considera que é im-

portante ser associado ao sindicato e acompanhar de 
perto as ações da entidade em prol da categoria?
Sim, totalmente.A força do sindicato torna a categoria 
mais forte e a estrutura em meio a tantas dificuldades 
da nossa profissão. Termos elos estreitos e troca de expe-
riências promovidas em fóruns, debates, mesas temáticas, 
cursos on line e experiências de interação são possibilida-
des de fortalecermos do sindicato e para alavancarmos 
conquistas e direitos necessários para a profissão.

Seu filho escreveu um lindo texto contando sua trajetó-
ria e os desafios que a família inteira teve que enfrentar 
para que a senhora conseguisse atuar na área. Com o 
exemplo de superação, que legado gostaria de deixar 
para as futuras gerações?
Este texto do Otávio sempre me desmonta,uma vez que 
hoje, já estando num avanço processo de maturidade 
profissional, pensar nos momentos que passaram con-
sigo entender o quanto o processo foi duro com todos, 
mas como compartilhamos do mesmo sonho ninguém 
deixou o outro desistir. O texto me deu uma visão do que 
passava pela cabeça de um menino de 12 anos, o qual 
recebe a notícia da possibilidade de ficar distante da 
mãe após uma viagem de carnaval. Imagino atualmente 
como teria reagido, mas ficou como sinalizado o tama-
nho desse amor que, mesmo sofrendo, torce pelo outro.

Diante disso, fica como legado uma frase que o 
meu esposo usou bastante com eles mesmo na 
distância: “nós não podemos estragar o sonho do 
outro”, e isso trago comigo. O sonho do outro vale 
uma vida e precisamos colaborar para que a felici-
dade do outro venha com a minha participação ain-
da que em lágrimas. Eu amo muito a minha família.

Hoje, a senhora pode dizer que trabalhar nessa profissão 
é a realização de um sonho?
Sim. Estou aprendendo dia a dia, mas estou fazendo 
exatamente o que os professores explicavam e, como 
sempre, busco atualizações. Acredito que nunca estarei 
plenamente pronta para o próximo desafio, mas sou ple-
namente realizada na minha profissão.

Que mensagem gostaria de deixar para os futuros profis-
sionais Técnicos de Segurança do trabalho?
Estamos passando por momentos muito difíceis, de re-
construção no Brasil e que creio que em breve teremos 
várias oportunidades, mas precisamos nos comprometer 
e nos empenhar em ter um futuro melhor, a mudança 
começa em pequenas atitudes do dia a dia. É preciso 
garantir que o País cresça valorizando, cada vez mais, o 
trabalhador que deixa sua família e vai à busca do traba-
lho. Não descansemos enquanto não tivermos garantido 
a segurança dos trabalhadores, que deixam suas famílias 
em busca do seu pão de cada dia. Sejamos também hu-
manos, não busquemos somente resultados.  
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Terceirização do SESMT. O SINTESP É CONTRA!
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s últimos desdobramentos sobre as 
manifestações em torno da terceiriza-
ção do SESMT indicam que tudo está 

caminhando para isso. 

O Sindicato dos Técnicos de Segurança do 
Trabalho do Estado de São Paulo posiciona-
-se contra a terceirização. Um dos motivos 
preza o fato de ser inconstitucional. O pró-
prio Ministério Público já emitiu uma nota 
técnica afirmando a inconstitucionalidade 
dessa mudança. Entre os riscos, a terceiriza-
ção do Serviço Especializado em Engenharia 
de Segurança e em Medicina do Trabalho vai 
trazer para a SST, de forma geral, uma pre-
carização, que influencia todo o universo do 
SESMT, pois vai trazer uma fragilização nas 
condições de trabalho e na relação do profis-
sional prevencionista com os empregadores 
e trabalhadores. 

Segundo Marcos Antonio Ribeiro, presidente 
do SINTESP, partindo do princípio, se o pro-
fissional do SESMT desde 1978 está traba-
lhando, fazendo seu papel, sendo um agente 
dentro da empresa, contratado pela própria 
organização, ele tem a dificuldade ainda de 
fazer o seu trabalho de conscientização, por 
causa da resistência que tem das chefias e de 
trabalhadores, acarretado pelo problema que 
vivemos em um País em que seus cidadãos 
não têm consciência prevencionista, não veio 
da escola essa educação, por isso a dificuldade 
é muito grande. “Por enfrentar muitos obstá-
culos, o profissional do SESMT, em especial, o 
Técnico de Segurança do Trabalho, mesmo ten-
do a indicação do empregador para falar em 
nome da empresa sobre segurança e saúde, já 
não é fácil, imagine agora, com a empresa ter-
ceirizando esse profissional? 

Entre as situações que podem ocorrer com 
esse profissional terceirizado, primeiro, 
Marcos avalia que pelo fato dele não ter 
vínculo com a empresa ele não desfrutará 
de nenhum benefício direto porque é um 
trabalhador contratado, provavelmente, 
de uma consultoria, que não vai dar to-
dos os privilégios que uma empresa ofe-
rece. “Isso, com certeza, influenciará no 
ânimo do TST para desenvolver a sua 
atividade em prol da prevenção de 
acidentes”, comenta.

Em segundo, Marquinhos atenta que os 
trabalhadores, em contrapartida, dessa em-
presa, como irão enxergar esse profissional 
do SESMT terceirizado? Ele estará lá traba-
lhando obrigatoriamente, cumprindo às 8 
horas de trabalho, 44 horas semanais, como 
manda a Norma Regulamentadora, dando 
ordem, fiscalizando de alguma forma o tra-
balho deles, mas com que olhos os trabalha-
dores vão encarar isso? 

Marquinhos observa que esse cenário nos faz 
refletir sobre muitas coisas. “Se o TST, que é 
contratado direto da empresa, já faz parte do 
processo, está no convívio diário com os tra-
balhadores e muitas vezes não tem essa força, 
imagina um terceirizado?”, indaga.

Hoje, Marcos diz que já temos experiência 
prática que todos os profissionais terceiriza-
dos dentro das empresas não têm as mesmas 
vantagens e direitos dos funcionários oficiais. 
“Por isso, temos que ser realistas. Não vai 
haver essa hegemonia que estão querendo 
vender. Essa engrenagem não vai funcionar. E, 
consequentemente, quem vai perder com isso 
é o trabalhador porque ele vai ficar desguar-
necido. Além disso, temos que considerar que 
enquanto funcionário da empresa eu ‘visto a 
camisa’ da empresa, ela me paga os benefí-
cios, aposta no meu trabalho. Agora, com um 
funcionário terceirizado ela não vai agir da 
mesma forma”, ressalta.

Outro fator que deve ser considerado, segun-
do Marquinhos, é que o profissional Técnico 
de Segurança do Trabalho, do SESMT, tem 
acesso a todos os lugares da empresa, todos 
os departamentos, porque ele tem que fazer 

as análises de riscos, por exemplo. “Quem 
acredita que o dono da empresa vai dar 
a chave para um terceiro entrar, acessar 
tudo, que garantia ele vai ter que esse 
terceiro não vai trazer um prejuízo? É um 
cargo de confiança. Nós, profissionais do 
SESMT, não somos somente um serviço 
especializado em SST, é mais que isso, é 

um serviço de confiança do empregador. 
Ele só contrata quem ele tem confiança, 

olha nos olhos, e o profissional que não está 
bom, atendendo as expectativas, ele manda 
embora, já com um terceiro não funciona tão 
simples assim”, explica.
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Corresponsabilidade 

Marquinhos chama a atenção também para 
outra questão fundamental. “Agora, se essa 
indústria, por exemplo, vira cliente de uma 
empresa de consultoria, uma MEI, e contra-
ta profissionais com ela, vamos supor quatro 
TSTs e um engenheiro, eles não podem ser PJ 
(pessoa jurídica) para cumprir o SESMT, pois 
sendo PJ ele é empregador, não é trabalhador. 
Ou seja, não pode contratar MEI para exercer 
o SESMT, por exemplo. Isso acontece porque 
essa MEI não vislumbra a SST e não podemos, 
enquanto empresa chegar e dizer que vamos 
nos colocar nesse serviço. Não pode. Tem que 
ser uma empresa da área de SST, com todos 
os prestadores de serviços registrados na SST, 
pois esses nomes precisam constar no SESMT 
que está registrado no Ministério do Trabalho. 
Tem a corresponsabilidade. A empresa tem 
que fiscalizar isso também, pois ela será res-
ponsável caso ocorra um acidente ou morte”, 
lembra.

Na opinião de Marquinhos, enquanto presi-
dente do SINTESP, TST e sindicalista, ele des-
taca que as empresas contratantes não vão 
assumir essa responsabilidade, pois já sabem 
que vão ter várias perdas. Se ela quer redução 
de número de acidentes, não vai se adaptar 
com um SESMT terceirizado porque ela vai ter 
que dar a chave da empresa na mão de um 
terceiro, delegar poderes para esse profissio-
nal. E ele, por sua vez, para poder tomar conta 
da empresa tem que conhecer tudo, inclusive, 
as especificidades das atividades inerentes. 

Sob esse e outros prismas, Marcos reforça que 
encontramos uma quantidade enorme de difi-
culdades que trazem a terceirização. “Então, 
considero que quem está legislando para o 
empregador está mal informado. A empresa 
que tem o SESMT formado não vai abrir mão 
desses profissionais contratados diretamente. 
Assim, é previsto que a terceirização não vai 
funcionar”, avalia.

Para Marcos, vai haver muita resistência dos 
representantes da classe trabalhadora, já que 
as confederações nacionais, por exemplo, es-
tão atuando fortemente para a terceirização e 
o governo também quer por conta da reforma 
trabalhista. Nesse ponto, Marcos comenta que 
o governo está dando um tiro no pé, pois se 
o objetivo é redução de acidentes e mortes, 
tem que trabalhar ao contrário, isto é, dar po-
der maior para o SESMT e não tirá-lo, como 

estão querendo fazer. “Provavelmente, no fu-
turo teremos um número maior de doenças e 
acidentes do trabalho e vai onerar a conta do 
próprio governo, com o aumento dos gastos 
da Previdência”, aponta.

Além disso, o Brasil vai ter que enfrentar os 
questionamentos de organismos internacio-
nais como a ONU, a OIT, entre outros, por es-
tar mutilando, matando os trabalhadores. “O 
resultado dessa terceirização é o aumento dos 
acidentes do trabalho. E, nós, do SINTESP, so-
mos totalmente contra”, finaliza Marquinhos.

Presença nas revisões das NRs

O SINTESP, através do presidente Marcos An-
tonio Ribeiro, o Marquinhos e o diretor Arman-
do Henrique, mais uma vez representou, em 
nome da central Força Sindical, a classe dos 
trabalhadores nas reuniões de revisões das 
NR 4, 9, 17 e 18. Acompanhar de perto é a 
melhor forma de garantir que os trabalhadores 
não sejam tão prejudicados com as mudanças 
que estão a caminho.

As mudanças da NR 4 estão sendo acompa-
nhadas por Armando Henrique, e Marquinhos 
participou dos encontros sobre a NR 17 (Ergo-
nomia), entre os dias 9 e 11 de novembro, e 
NR 18 (Condições e Meio Ambiente de Traba-
lho na Indústria da Construção), entre os dias 
14 e 18, ambas em Brasília, DF. 

Os Técnicos de Segurança do Trabalho, Renato 
e Fábio Gregório, também estão participando 
das discussões. Renato participa da NR 7 (Pro-

grama de Controle Médico de Saúde Ocupa-
cional); e na NR 15 (Atividades e Operações 
Insalubres) está o Fábio, vice-presidente da 
Regional Campinas.

“O SINTESP participa da construção dessas 
revisões, representando os trabalhadores, para 
que, como porta-vozes dos TSTs, possamos 
agregar possíveis melhorias em prol da pre-
venção”, declara Marcos. Ele conta que estão 
discutindo, fazendo sugestões e atuando posi-
tivamente em prol do trabalhador. A presença 
dos profissionais do SINTESP nessas comis-
sões e grupos de trabalho é justamente para 
não deixar que o cenário fique pior, mesmo 
sabendo que a decisão final está nas mãos do 
governo e vai ter o apoio do empresário, que 
visa sempre à redução de custos. 

Marcos lembra que o desenvolvimento des-
sas reformas já fazia parte de um plano an-
tigo, mas quem estava no poder se omitiu e 
se isentou, para não alimentar adversários, 
agora estamos lidando com todas as mudan-
ças ao mesmo tempo, inclusive com o enfra-
quecimento do movimento sindical. “Nós, 
que estamos na defesa da SST, vamos sofrer 
perdas, vamos ter a voz abafada, mas esta-
mos, dentro das nossas precárias condições, 
hoje, sem recursos, sem condições de desig-
nar os melhores profissionais que temos para 
acompanhar essas reuniões, pois as despesas 
de locomoção, estadas, alimentação, etc, são 
significativas. Estamos jogando em um cam-
po com adversidades muito grandes, mas não 
vamos desistir e concordar com mudanças que 
possam prejudicar a vida dos trabalhadores”, 
declara o presidente do SINTESP. 
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ós - pessoas – apren-
demos, ao longo do 
tempo, a utilizar de-

terminadas palavras e muitos 
de nós - pessoas – em boa 
parte da vida seguimos repe-
tindo algumas delas, mesmo 
sem perceber que tais pala-
vras não têm mais sentido 
ou, pior ainda, que não têm 
significados.

Na minha forma de ver e sentir a vida - pa-
lavras sem significados tornam a vida vazia. 
Costumo dizer que palavra sem a atitude cor-
respondente para mim é igual ao cheque sem 
fundo.

Por isso, acho que precisamos fazer uma boa 
revisão em nossos dicionários pessoais e de 
quando em quando reavaliar, por exemplo, a 
quem chamamos de amigo. Outra palavra im-

portante, que só vale mesmo se 
tiver sentido e prática, é honesto. 
Hoje em dia nós temos os meio 
honestos, os quase honestos, 
aprendizes de honestidade, mas 
honestos mesmo são poucos e a 
gente às vezes quase se acostu-
ma e acha que serve um honesto 
qualquer.

Há também uma expressão que 
precisamos dar uma avaliada: 
“Conheço Fulano!” Conhecer 
sempre quis dizer mais do que 
saber o nome ou o que pessoa 
faz e o que aparenta ser. Conhe-
cer é coisa de alma no sentido 
mais completo em relação à 
alma. Há pessoas, sim, que se 
mostram e se a gente prestar atenção acaba 
conhecendo; mas hoje em dia há muita gente 
que se produz – usam photoshop no íntimo - e 
o faz a maior parte das vezes para ter algu-
ma vantagem ou até mesmo para não ter o 
trabalho de se tornar uma pessoa melhor de 
verdade.

Um trecho de um bom livro aqui, uma citação 
de um famoso ali e de repente a gente tem a 
sensação de que aquela pessoa é o que, nem 
de longe, consegue ser.

Vejo muito isso na segurança e saúde no traba-
lho. E passei a chamar essas pessoas de oportu-
nistas da prevenção – porque, na verdade, não 
são mais do que isso - na realidade não tem 
qualquer compromisso com causa 
ou problema social, pelo contrário, 
usam ambas as coisas no discurso 
para obterem mais benefí-
cios próprios, para estarem 
sempre do lado que pode 
oferecer mais aos seus inte-
resses reais e suas necessida-
des sempre tão sem por que.

É claro que as pessoas podem mudar 
de ideia. 

Não teria sentido a 
evolução se não pu-
déssemos amanhã 
pensar um pouco 

diferente do que pensamos hoje. 
Mas entre mudar de camisa e 
trocar de pele tem uma distân-
cia imensa.  

Tenho aprendido que o momen-
to valoriza algumas pessoas e, 
ao mesmo tempo, nos permite 
ver algumas tantas outras: Olho 
bem de perto aquelas que que-

rem se ajeitar e sempre caber 
na oportunidade do momento 
sem pensar em segurança e 
saúde do trabalho. Olho tam-
bém os que defendem com 
unhas e dentes coisas que não 
têm como serem defendidas.

Vejo uma segurança e saúde 
no trabalho sendo consumida com aplausos de 
supostos prevencionistas que, diante do públi-
co, dizem certas coisas e, por trás das cortinas, 
agem de forma totalmente incoerente. 

Não há segurança e saúde no trabalho fácil 
em um País como o nosso. Não vai ser criando 
supostas “facilidades” que teremos progresso, 
porque não pode haver progresso consistente 
ao custo de saúde e vidas dos que trabalham. 
Não podemos confundir simplesmente direitos 
com garantias e em nome de um sentimento 
ruim, oriundo de nossas incapacidades de tra-
tar questões históricas em termos de preven-
ção, abrir mão de algumas coisas.

Independente da questão religiosa e observan-
do da forma pura a filosofia, alguém já dis-

se: Qual o proveito do homem conquistar 
o mundo inteiro se perder a alma?

Cada qual com sua resposta – que, 
certamente para alguns, também se-

rão apenas palavras sem qualquer 
significado.  

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

Campanha 
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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Edição especial do Sábado de Capacitação mostrou 
a luta de uma TST para vencer o câncer de mama
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o dia 26 de outubro, 
o SINTESP, através 
do Sábado de Capa-

citação, aproveitou o mote 
do Outubro Rosa para tratar 
de um tema importante em 
vários aspectos, como saúde, 
social e emocional: o câncer 
da mama. Para isso, convidou 
a TST e modelo profissional, 
Léia Silva, que contou sua tra-
jetória na luta para se curar e 
sua história de superação. 

Segundo Mirdes de Oliveira, diretora do SINTESP 
e responsável pela pasta da Diversidade, tratar 
esse tema em um Sábado de Capacitação teve 
como intuito mostrar aos profissionais de Segu-
rança e Saúde do Trabalho que precisam estar 
ligados em tudo o que acontece ao seu redor, 
saindo do foco de cumprimento de leis e normas, 
dando oportunidade de conhecer um pouco 
mais sobre outros assuntos gratuitamente, como 
o SINTESP oferece nesta atividade pioneira, que 
acontece uma vez ao mês em um sábado, dia 
que as pessoas conseguem se organizar melhor 
e tem mais tempo disponível para participar. 
“Com isso, aproveitando o Outubro Rosa vi-
mos à necessidade de se falar sobre o Câncer 
de Mama feminino e masculino, sim, os homens 
cada vez mais tem essa doença e precisamos fa-
zer esse alerta. Além disso, estamos colaborando 
também com a ação social, pois os alimentos co-
lhidos foram encaminhados para uma instituição 
que cuida de mulheres com câncer”, contou.

Para Mirdes, a história da TST Léia, que superou 
a doença e hoje atua para mostrar a importância 
da conscientização e da prevenção, além de mos-
trar a força e a garra dela, frisou a importância do 
alerta para se fazer os exames, independente de 
idade. “O dela começou aos 25 anos, então, a ju-
ventude e os homens têm que se cuidar, atentou. 
Aos TSTs, Mirdes ressaltou que se trata de um 
bom tema para as SIPATs.

Na interação com os participantes, Léia contou 
sua trajetória com o câncer de uma forma mui-
to leve e profunda, pois mostrou a realidade de 
quem segue essa trajetória pelo SUS. “E foi posi-
tiva. Ela mostrou que é importante a forma com 

a qual ela encarou o diagnóstico e o tratamento, 
servindo de exemplo pela vontade de enfrentar os 
desafios e viver”, disse Mirdes.

A diretora destacou que o evento atingiu as ex-
pectativas. “Os participantes saíram com outro 
olhar sobre o câncer, sobre as pessoas que têm a 
doença e as perspectivas do futuro. E também se 
atualizaram sobre a perspectiva atual do câncer 
de mama no Brasil”, informou.

Em depoimento para o Jornal Primeiro Passo, 

Léia Silva agradeceu a oportunidade dada pelo 
SINTESP, ficou muito satisfeita com a recepção 
da equipe e com o retorno que teve dos parti-
cipantes. Ela destacou que no mês de outubro, 
qualquer atividade sua como modelo comercial 
referente ao Outubro Rosa, a remuneração é 
doada para uma menina que precisa. “Eu tam-
bém administro palestras motivacionais abor-
dando o tema. Mostro com a minha história que 
não se deve encarar o câncer como uma senten-
ça, que o paciente oncológico não quer seu olhar 
de pena e, sim, de apoio”, concluiu. 
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