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“Nosso orgulho” 
 

Caio Tenedini foi um dos 
formandos em Técnico de 
Segurança do Trabalho da turma 
de 1994 do Senac Araçatuba e 
sempre que pronuncia sobre o 
assunto demonstra sua 
satisfação por ter passado nesta 
instituição. 
Hoje, além de TST, Caio é 
consultor em OHSAS 18001, 
devido sua formação 
universitária e responde pela 
Gestão de Segurança Integrada 
da empresa Ajinomoto. 
Em novembro de 2009, Caio foi 
um dos palestrantes do 
Seminário realizado no Senac 
Jabaquara – Importância da 
SSO na Sustentabilidade 
organizacional, quando proferiu 
sobre o assunto “Ações práticas 
de SST para uma gestão 
sustentável”. No evento também 
estavam alguns palestrantes 
renomados da segurança e 
saúde ocupacional, como 
Marcelo Kos Silveira Campos 
(Associação Brasileira da 
Indústria Química), Armando 
Campos (Consultor) e Ricardo 
Silva (Diretor da Sigmaster 
Gestão de Riscos) 
Sucesso Caio! Profissional de 
sua competência é um 
verdadeiro exemplo de 
sustentabilidade das ações 
prevencionistas que tanto 
precisamos em nosso meio. 

Seminário Geraldo (Diretor da PrevSeg), 

Armando Campos (Consultor em SST) e o 
Caio Tenedini (TST e consultor em  OHSAS 

18001) 

Herdeiro a vista: Ariádna dos Santos Baggio 

Ataque da estrela 
 
No tempo do “Inspector Safety”, 
“Inspetor de Segurança”, 
“Supervisor de Segurança” e 
assim que surgiu de fato o 
“Técnico de Segurança do 
Trabalho”, as funções eram 
dominadas pelo lado masculino. 
Nos tempos atuais, “elas” estão 
atacando e a cada dia aumenta a 
conquista do espaço na segurança 
do trabalho. Pois bem, a 
segurança foi feita para todos. 
Estamos apresentando uma 
dessas estrelas que estão 
atacando na formação do 
profissional da segurança 
ocupacional e fazendo sucesso no 
mercado de trabalho. 
Trata-se de Ariadna dos Santos 
Baggio, formada TST em 1996 no 
Senac Araçatuba, sendo que, 
desde 1998 é uma das 
comandantes da Bio-Metra, 
assessoria que atende empresas 
na região, sediada em Birigui. 
“Lad”, como é chamada por 
familiares e amigos, fez o curso de 
TST por acaso, e se integrou de tal 
maneira com o assunto se 
tornando uma das mais 
competentes assessoras em 
nossa região. É sucesso, 
respeitada e sempre disposta a 
buscar novos horizontes, se 
aperfeiçoando, se atualizando e 
mantendo seus clientes sempre na 
ponta em aplicações de regras e 
normas ocupacionais. 
Encontrou a felicidade no 
casamento com Marcos Roberto 
Baggio e já marcou a chegado do 
herdeiro, o Nicolas, para meados 
de março de 2010. 
Ariadna é gente nossa! 
 

 

 

 

 

Makro define 
SIPAT 2009 

 

O Makro Atacadista, loja de 
Araçatuba, definiu a realização 
da SIPAT 2010 (Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho) para o período de 18 a 
22 de janeiro de 2010. 

 

SIPAT Atacadista promove a segurança e a 

saúde ocupacional junto aos seus colaboradores. 

A programação do evento, 
segundo o Sr. Marcos Franco, 
responsável pelo RH da 
empresa e Presidente da CIPA 
(Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes) contará com 
várias palestras e 
demonstrações com a 
participação direta dos 
colaboradores daquela loja. 
Dentre os assuntos destacamos 
medidas sobre segurança e 
saúde na prevenção de DST, 
Ergonomia, Prevenção e 
Combate a Incêndio, Primeiros 
Socorros e Combate a Drogas. 
A abertura do evento contará a 
com a presença do Técnico 
responsável pelo SESMT do 
Atacadista, oportunidade que 
será registrado pelo Norminha. 
Além da SIPAT o Atacadista 
vem realizando vários 
treinamentos de segurança junto 
aos seus funcionários. 

 

CIPA Marcos Franco é Presidente da CIPA do 

Makro Araçatuba 

 

VIDA Funcionários Makro vai comemorar a prevenção 
 

DAEA promoveu 
SIPAT 

 

O Departamento de Água e Esgoto 
de Araçatuba realizou sua SIPAT 
2009 no final de dezembro 
passado. 
O evento foi realizado no anfiteatro 
da autarquia, coordenado pelo 
Presidente da CIPA, o TST 
Valadares. 

Aulas recomeçam 
dia primeiro 

 
As aulas de muitos cursos 
técnicos retornam neste dia 
primeiro de fevereiro, a exemplo 
dos cursos de TST do Senac de 
Araçatuba. 
Nessas duas semanas que 
restam, vários alunos já estarão 
em movimento para o retorno, 
principalmente aqueles que nos 
meados desse primeiro 
semestre serão concluintes do 
curso. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Selo “Ambiente Livre 
do Tabaco” 

 

 

Tabaco Selo concedido pelo governo de São Paulo através 

da Secretaria Estadual de Saúde. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
aponta o tabagismo como uma das mais 
graves doenças da era contemporânea. É 
responsável pela morte de aproximadamente 
cinco milhões de pessoas por ano em todo o 
mundo. São inúmeros os males associados a 
esse hábito, com interferência direta na 
qualidade de vida dos fumantes e das 
pessoas próximas. Mas a dependência do 
cigarro atrapalha aqueles que querem 
abandoná-lo. 
Participe: Toda empresa pode desenvolver o 
Programa Antitabagismo e conquistar o “Selo 
Ambiente Livre do Tabaco” que é 
concedido pelo Governo Paulista através de 
sua Secretaria Estadual de Saúde. 
Segundo dados da Associação Brasileira de 
Estudos do Álcool e outras Drogas (Abead), 
embora 80% dos fumantes desejem 
abandonar o cigarro, apenas 40% tentam 
efetivamente parar. E, entre os que buscam 
se libertar por conta própria, 10% consegue 
ficar livres do tabaco. 
Requisitos: Para sua empresa participar e 
obter o Selo é preciso dos seguintes 
requisitos: 
Ter uma política ou resolução determinando 
que todas as dependências internas sejam 
100% livres de tabaco, sem exceções; 
Comunicar os funcionários, clientes e 
usuários sobre a política adotada pela 
mesma; 
Sinalizar a proibição de fumar inclusive nas 
entradas do local; 
Retirar cinzeiros; 
Garantir o cumprimento da política por 
funcionários e clientes; 
Capacitar responsáveis para monitorar o 
cumprimento da política e reportar eventuais 
violações; 
Reforçar as medidas de 
Promoção/Prevenção no caso de não 
cumprimento da política; 
Desenvolver políticas de conscientização dos 
empregados fumantes com relação aos 
males causados pelo fumo; e 
Custear tratamentos da dependência ou 
divulgar locais para que sejam feitos esses 
tratamentos. 
Melhores informações poderão ser obtidas 

junto a Secretaria Estadual de Saúde. 

 

Dicas do 
Protegildo 

 
As “Dicas do Protegildo” são 
encontradas no site 
www.protecao.com.br da Revista 
Proteção. Você pode baixar o 
arquivo em PDF e usar os 
cartazes na sua empresa, 
sempre respeitando as regras de 
uso. 

 

 

Cartaz Os cartazes estão dispostos no 

site e poderão ser usados para ilustrar 
campanhas internas nas empresas. 

 

DOMINANDO Leandro Renato Leal 

Futuro TST 
é domador 

de boi 
 

Leandro Renato Leal é 
morador da cidade de 
Guararapes, estuda no 
Senac Araçatuba e neste 
início de 2010 será 
concluinte do curso de 
Técnico de Segurança do 
Trabalho, profissão que 
escolheu para seguir 
ganhando a vida. 
Agora, em férias, 
descobrimos outro lado 
profissional, o qual adquiriu 
com a “lida da vida” e por 
ser um apaixonado por 
animais, principalmente o 
bovino. Leandro é um 
espetacular domador de 
bois, uma prática que 
ganhando terreno juntos 
aos “peões”. 
E segura o boi! 

Fomos ver de perto esse trabalho e conseguimos conferir e registrar 
o seu empenho, carinho e confiança na “educação” do animal. 

  

BATE PAPO Em uma das atividades até parecia que Leandro conversava com o 

boi e lhe passava instruções. 

  

OBEDIENTE Na sequência, o boi fica obediente e corresponde às instruções 
dadas pelo Leandro. É como se fosse um passo de mágica, o boi se acomoda no 

chão com “tamanha” facilidade. 

 

 

Parabéns Leandro. É como 
você mesmo diz: férias e 
ganhando uns trocados a 
mais domando um boi. 
Conforme pesquisamos, o boi 
domado está sendo usado 
como meio de passeio entre 
os peões e nas exposições 
rodeios muitos prêmios são 
distribuídos por categoria e 
boi mais preparado. 

 
 

Este espaço 
está reservado 

para 
divulgação da 
sua empresa, 

do seu produto 
ou do seu 
serviço. 
Entre em 
contato 

http://www.protecao.com.br/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Concurso para TST 
 
A Companhia de Desenvolvimento 
Agrícola de São Paulo da Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento tem 
concurso aberto para preenchimento 
de várias vagas em seu quadro de 
funcionários, entre eles o Técnico de 
Segurança do Trabalho. 
As inscrições podem ser feitas pela 
internet, através do site 
www.zambini.org.br até 16h00 de 15 
de janeiro de 2010. 

 

CONCURSO 02 vagas para TST 

 
SOM E SEGURANÇA Luis Fernando Covolo Gomes é djj e TSTT 

Do som para a prevenção 
 

Luis Fernando Covolo Gomes, é de Guararapes, formado em 
Técnico de Segurança do Trabalho pelo Senac Araçatuba, 
viveu por 8 anos promovendo muitas festas em nossa região 
dominando com muita competência as atividades de um Djj. 
Agora, com nova profissão, está empenhado em atuar na 
área da segurança e saúde ocupacional. Para contatos 
enviar mensagem para luiscovolo@hotmail.com. 

FAT investiu R$ 36,8 bilhões em 
benefícios para trabalhadores 

em 2009 

Recursos foram utilizados para pagamento do Seguro-
Desemprego, Abono Salarial, qualificação profissional, 
intermediação de empregos e linhas de crédito. 

Brasília, 07/01/2010 - O Fundo de Amparo ao Trabalhador 
(FAT) teve um orçamento total de R$ 36,830 bilhões em 2009, 
utilizado para custear os programas do seguro-desemprego, 
abono salarial, qualificação profissional e outras linhas de 
crédito que o FAT financia em prol dos trabalhadores. O valor é 
cerca de 20% superior ao de 2008, quando o valor ficou em 
torno de R$ 30,9 bilhões. Os números foram apresentados em 
uma coletiva realizada nesta quinta-feira (07), pelo ministro do 
Trabalho e Emprego, Carlos Lupi. 

Foram destinados R$ 19,5 bilhões para o pagamento de 
Seguro-Desemprego, uma ampliação de mais de 32% em 
relação ao ano anterior. Já para custear o Abano Salarial foram 
destinados R$ 7,2 bilhões, valor recorde de pagamento do 
benefício. 

Para a qualificação profissional de trabalhadores foi investido 
R$ 40,4 milhões, direcionados para os Plano Nacional de 
Qualificação (PNQ). Em 2008 foram destinados R$ 136,7 
milhões para a qualificação profissional. Com intermediação de 
emprego foram gastos R$ 34,6 milhões. Para outros projetos e 
atividades desenvolvidas o FAT destinou R$ 152,5 milhões. 

Ao BNDES foram destinados R$ 9,6 bilhões para financiamento 
de Programas de Desenvolvimento Econômico. Esse valor 
representa 40% da receita financeira do Fundo, conforme 
determina a Constituição Federal no seu artigo 239. 

O total de receitas do FAT em 2009 foi de R$ 35 bilhões, sendo 
R$ 24,3 bilhões vindos de arrecadação das constribuições para 
o PIS/PASEP, pelo regime da Caixa Econômica Federal, e 
repassados ao Fundo; e R$ 10,6 bilhões de financeiras e 
outras. Comparado a 2008, quando o valor de receitas ficou em 

torno de R$ 33,2 bilhões, houve um aumento de 5%. 

Fonte: www.mte.gov.br 

 

 

Destilaria ou Usina? 
Atualmente quando no referimos as unidades 
produtoras de açúcar, álcool e energia elétrica 
damos o nome de Usinas. 
Destilaria ou Usina? 
No seguimento sucroalcooleiro, damos o nome 
de Destilaria quando a indústria produz 
somente o álcool (combustível). 
Quando a indústria produz açúcar e álcool, 
chamamos de Usina, ou usina de etanol e 
açúcar. 
Encontramos no dicionário 
Destilaria: Fábrica onde se pratica a destilação  
(destilaria de álcool etílico). 
Usina: Estabelecimento industrial, fábrica, 
oficina, principalmente para a produção em 
grande escala, como a de ferro e aço, coque, 
gás, açúcar, eletricidade etc., ou para o 
abastecimento de água. U. hidrelétrica: a que 
produz energia elétrica por turbinas acionadas 
por uma corrente de água. U.-piloto: usina 
experimental para estudos de processos 
adequados a determinada indústria. U.-
protótipo: usina que testa, em escala mais 
ampla, os métodos desenvolvidos na usina-
piloto. U. termonuclear: instalação para 
aproveitamento prático da energia 
termonuclear. 
Observação: 
Na região de Araçatuba as Destilarias surgiram na 
década de 70 com o Pró-Álcool, financiado pelo 

Governo Federal tendo em vista a crise do Petróleo. 
Atualmente o Brasil possui 420 usinas de etanol e 
açúcar.Deste total, 248 produzem etanol e açúcar 
157 unidades fabricam apenas etanol e 15 produzem 

exclusivamente açúcar. 

O estado com o maior número de usinas é São Paulo, 

com 200 unidades, seguido de Minas Gerais (37), 
Paraná (33) e Goiás (29). 

As Destilarias da região de Araçatuba passaram a 
produzir o açúcar e tornaram-se Usinas. 

Colaborou: Esdras Ferreira de Souza 

 

 
 

Este espaço é 
para sua 
empresa. 

Divulgue seus 
produtos, 
serviços. 
Entre em 

contato. 

http://www.zambini.org.br/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

TST forma operadores 
de empilhadeira 

 

Foi realizado no mês de dezembro de 2009, na 
empresa Gramatura de Coroados, treinamento 
para formação de operadores de empilhadeira, 
sendo que as noções básicas em segurança na 
operação de empilhadeira foram desenvolvidas 
pelo recém TST Rogério Urbano Braz e 
habilitado em Instrutor de Operador de 
Empilhadeira. 
Foram realizadas aulas teóricas e práticas, com 
avaliação prática sob a supervisão de Rogério. 
Participaram do curso 16 funcionários, os quais 
foram orientados tecnicamente e receberam 
apostila completa, sendo certificados pela 
empresa, conforme define a NR-11. 
Esse foi o primeiro curso ministrado pelo TST 
Rogério Urbano Braz e foi concluído com 
sucesso. 
Parabéns Rogério, que muitos outros cursos 
venham a ser realizados sob sua supervisão. 

Instrutor Rogério Braz é TST e Instrutor de operador de empilhadeira 

 

 
 

Acima as fotos mostram alguns momentos da realização do 
curso na Gramatura Papeis de Corados, organizado, ministrado e 
coordenado pelo TST e Instrutor de Operador de Empilhadeira, 

Rogério Urbano Braz. 

Calendário da saúde 
 
Conheça as datas comemorativas da saúde no 
Brasil. 

JANEIRO 
02 Dia do Sanitarista 

03 Dia Nacional da Abreugrafia 
04 Dia do Hemofílico 
14 Dia do Enfermo 

19 Dia do Terapeuta Ocupacional 
20 Dia do Farmacêutico 

24 Dia da Previdência Social 
24 Dia Mundial do Hanseniano 

FEVEREIRO 
05 Dia da Papiloscopia 

11 Dia Mundial do Enfermo 
18 Dia Início da semana Nacional Contra o Alcoolismo 

27 Dia do Idoso 
MARÇO 

08 Dia Internacional da Mulher 
31 Dia da Saúde e Nutrição 

ABRIL 
04 Dia Nacional do Parkinsoniano 

07 Dia do Médico Legista 
07 Dia Mundial da Saúde 

08 Dia Mundial de Combate ao Câncer 
12 Dia da Obstetriz 

14 Dia do Técnico em Serviço de Saúde 
28 Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de 

Trabalho 
MAIO 

07 Dia do Oftalmologista 
08 Dia do Prosissional de Marketing 

08 Dia Internacional da Cruz Vermelha 
12 Dia da Enfermagem 

12 Dia Mundial da Enfermeira 
12 Dia do Enfermeiro 

15 Dia do Assistente Social 
15 Dia do Combate a Infecção Hospitalar 

25 Dia do Massagista 
31 Dia Mundial sem Tabaco 

JUNHO 
03 Dia Mundial do Administrador Pessoal 

05 Dia Mundial do Meio Ambiente 
09 Dia Mundial da Imunização 
11 Dia do Educador Sanitário 

18 Dia do Químico 
26 Dia Nacional de Combate às Drogas 

JULHO 
01 Dia do Engenheiro de Saneamento 

02 Dia do Hospital 
10 Dia da Saúde Ocular 

13 Dia do Engenheiro de Saneamento 
14 Dia Nacional do Enfêrmo 

27 Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho 
29 Aniversário de Criação do Ministério da Saúde (1920 - 

25/07/53) 
AGOSTO 

05 Dia Nacional da Saúde 
05 Dia Nacional da Farmácia 
27 Dia Nacional do Psicólogo 

29 Dia Nacional de Combate ao Fumo 
31 Dia do Nutricionista 

SETEMBRO 
03 Dia do Biólogo 

05 Dia do Oficial de Farmácia 
09 Dia do Médico Veterinário 
27 Dia Internacional do Idoso 

OUTUBRO 
03 Dia Mundial do Dentista 
11 Dia do Deficiente Físico 
12 Dia da Cirurgia Infantil 
13 Dia do Fisioterapeuta 

13 Dia da Terapia Ocupacional 
16 Dia Mundial da Alimentação 

16 Dia do Anestesista 
18 Dia do Médico  

25 Dia da Saúde Dentária 
25 Dia do Dentista Brasileiro 

NOVEMBRO 
10 Dia Nacional da Surdez 

14 Dia Mundial e Nacional do 

Diabético 
16 Dia do Não Fumar 

17 Dia Nacional de Combate a 

Tuberculose 
21 Dia da Homeopatia 

25 Dia Nacional do Doador de Sangue 

27 Dia Internacional e Nacional de 
Combate e Luta Contra o Câncer 
27 Dia do Téc. de Segurança do 

Trabalho 
DEZEMBRO 

01 Dia Mundial de Prevenção Contra a 

AIDS 
02 Dia Panamericano da Saúde 

03 Dia Internacional do Deficiente 

Físico 
04 Dia do Podólogo 

09 Dia da Criança Defeituosa 

09 Dia do Fonoaudiólogo 
13 Dia do Cego 
13 Dia do Ótico 

Programe os eventos 


