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SEGURANÇA Construção Civil deixa de liderar índice 

de acidentes e passa a investir em segurança no trabalho. 

2009: Construção Civil 
apresentou menor índice 

de acidentes 
 
Segundo dados fornecidos pelo 
CEREST (Centro de Referência em 
Saúde do Trabalhador) regional de 
Araçatuba, a construção civil registrou 
o menor índice de acidentes em 
relação aos demais segmentos 
econômicos, como por exemplo, 
superando a indústria, serviço público, 
supermercados e destilarias de álcool 
e açúcar. 
Os números mostram o cenário atual 
do segmento que vem investindo 
pesado na prevenção, conforme já 
divulgamos na edição 33 deste 
informativo. 
Assim sendo, o campo está aberto 
para os profissionais de segurança, 
que devem se especializar na 
atividade. 
 

Makro realiza SIPAT em loja de Araçatuba 
 

O Makro Atacadista está realizando a SIPAT 2010 
(Semana Interna de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho) em sua Loja de Araçatuba, através da 
CIPA – Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes e o do seu SESMT, com a participação de 
todos os funcionários daquela loja. 
O evento prevencionista terá apresentações teóricas 
e práticas até dia 22, quando então ocorrerá o 
encerramento da SIPAT e novos compromissos 
serão assumidos pelos colaboradores para que a 
prevenção continue sendo sucesso no trabalho. 
A abertura oficial do evento seu deu no último dia 18 
de janeiro, às 15h00 na Sala de eventos. 
 

 

Na oportunidade o Presidente da CIPA Marcos 
Franco, em nome da direção da empresa, 
apresentou uma palestra de abertura, agradecendo 
a colaboração dos funcionários pela presença e 
espírito preventivo que tomou conta do evento. Fez 
questão de citar a importância da realização das 
atividades prevencionistas, reforçando o convite 
para que todas as tarde da SIPAT sejam realmente 
proveitosas em benefício da prevenção no 
trabalho.  A seguir foi apresentada a palestra 
“Qualidade de Vida no Trabalho”, proferida pelo 
Diretor do Norminha, Wilson Célio Maioli. E 
também docente do Senac Araçatuba. 

  

SIPAT Abertura do evento foi no dia 18 de janeiro, reunindo 

colaboradores do Makro Atacadista em Araçatuba. 

QUALIDADE DE VIDA Palestra de abertura foi proferida 

pelo Diretor do Norminha Wilson Célio Maioli. 

 

 

 

 

INTERIOR Pedro Panhoca da Silva (Camisa branca) é o Técnico de 
Segurança do Trabalho responsável pelo SESMT das lojas Makro interior 
paulista, que está ao lado do Presidente da CIPA Marcos Franco. Pedro foi o 
responsável pela segunda palestra, realizada na terça-feira. 

 

 
EMERGÊNCIA 

 
O Corpo de Bombeiros 
de Araçatuba também 
participou do evento 
fazendo demonstrações 
de primeiros socorros e 
instruções sobre 
prevenção e combate a 
incêndio  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Empresas poderão 
ressarcir SUS por gastos 

com acidentes de 
trabalho. 

 

Projeto está na Câmara. Segundo autora, 
quem gera risco deve ser responsável pelo seu 
controle e pela reparação dos danos. 
Está em tramitação na Câmara o Projeto de 
Lei n° 4972/09, de autoria da deputada 
Rebecca Garcia (PP-AM), que obriga 
empresas públicas e privadas a ressarcirem o 
SUS (Sistema Único de Saúde) por despesas 
decorrentes de acidente de trabalho ou doença 
ocupacional. 
A deputada destaca que a legislação brasileira 
atribui ao SUS a responsabilidade pelas ações 
de saúde do trabalhador, inclusive no caso de 
acidentes de trabalho ou de doenças 
profissional. "A própria Constituição Federal 
estabelece esta norma, que é ratificada pela 
Lei Orgânica da Saúde". 
No entanto, ressalta que um dos princípios 
correntes no Direito do Trabalho é o de que 
"quem gera risco deve ser responsável pelo 
seu controle e pela reparação dos danos 
causados". Para ela, trata-se de um princípio 
justo, que, inclusive, foi incorporado à 
legislação previdenciária. 
Por enquanto, o projeto tramita em caráter 
conclusivo e será analisado pelas comissões 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio; Seguridade 
Social e Família; Finanças e Tributação; e 
Constituição e Justiça e Cidadania. 

Fonte: Folha de São Paulo. 

 
DINHEIRO Proposta demanda recursos para cuidados a acidentados 

Conjuntivite: é 
preciso levar a sério 
Com a chegada do verão, o índice 
de aumento da conjuntivite é 
significativo. Por esse motivo é 
conveniente ter algumas 
informações sobre essa doença que, 
se não for tratada corretamente, 
pode ser muito prejudicial à visão. 
Popularmente, chamamos de 
conjuntivite aqueles quadros 
comuns em que os olhos ficam 
muito vermelhos. Isso porque 
sempre que existe um agente 
agressor ao olho, algo que o 
incomode, os vasos sanguíneos 
existentes na conjuntiva se enchem 
demasiadamente, provocando a 
vermelhidão. 
A grande mensagem é que todas as 
vezes que se apresente um ou 
ambos os olhos subidamente 
vermelhos, com ou sem secreção, a 
melhor conduta é procurar 
orientação médica de um 
oftalmologista. Embora exista o 
conceito comum de que a 
conjuntivite é “algo sem 
importância”, que “qualquer colírio” 
resolve, a verdade é para que um 
olho vermelho possa haver inúmeros 
diagnósticos e muitas das doenças 
possíveis podem levar a seqüelas 
potencialmente lesivas à visão. 
Como a maioria é contagiosa, é 
preciso muito cuidado com as mãos, 
uma vez que elas são as maiores 
responsáveis pela transmissão de 
pessoa a pessoa. Nunca é demais 
se lembrar de lavar as mãos. 
Em caso de dúvida procure sempre 
um oftalmologista e nunca amigos, 
conhecidos ou atendente de 
farmácia, pois ele é o único 
profissional habilitado para 
reconhecer os diferentes tipos de 
conjuntivite e recomendar o 
tratamento adequado. 
Visão: Valorize a sua! 

 

 

 

HIGIENE Lavar as mãos é um 
meio seguro de evitar a 

transmissão da conjuntivite. 

 

 

 

 

Norminha no Twitter 
 
Agora você pode acompanhar os acontecimentos e 
as novidades que sairão no Norminha, através do 
Twitter. O endereço é 
www.twitter.com/norminhanetbr  
Além das novidades o Twitter do Norminha 
também irá divulgar ações ao vivo e transmissões 
de eventos em tempo real.  

www.twitter.com/norminhanetbr 

Individualismo não tem espaço na área de 
saúde ocupacional 

Para contribuir com uma gestão mais 
eficiente da área de segurança e saúde 
ocupacional, o profissional deve trabalhar em 
conjunto, parar de seguir a linha individual de 
defesa e abrir mão de sua parte em prol do 
todo. A informação é de Hélio Fúlvio Ferreira, 
gerente corporativo de recursos humanos da 
Vale Verde, que esteve em Araçatuba em 
2009.falando sobre Gestão de SSO. 

Para o gerente, esse profissional deve iniciar o 
dia subindo em um degrau e ver a empresa por 
cima. “Devemos ficar nas pontas dos pés pelo 
menos uma vez por dia, apontando aos 
gestores, para onde estamos indo. É preciso 
ter visão macro do ambiente e se unir às 
gerências”, frisa. O comodismo também 

prejudica a segurança e saúde ocupacional. 

  
MENSAGEM Para finalizar o gerente explicou sobre a 
importância de se deixar um legado na empresa. “O homem de 
segurança deve traçar metas, investir seu tempo normatizando, 

escrevendo e dedicando-se à saúde das pessoas”, ressalta. 

http://www.twitter.com/norminhanetbr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

70% TST são demitidos por motivo de relacionamento. 

Demissão de TST é por 
motivo de relacionamento 

A profissão de TST começou no Brasil com a 
denominação de inspetor de segurança, depois 
passou a Supervisor se Segurança e logo em 
seguida, mudou para Técnico de Segurança do 
Trabalho. A própria nomenclatura da profissão 
induz a conduta de relacionamento que traz 
muitos prejuízos para a vida profissional dos 
nossos colegas de profissão. Partimos do 
princípio que a denominação de “inspetor” remete 
uma imposição de “xerife”. Na mudança para 
supervisor, essa visão passou a ser do 
profissional que chefia, tem poder de mando ou é 
preposto da empresa. Quando se verificou que 
essa designação não estava apropriada, mudou 
para Técnico de Segurança do Trabalho. 
Não está claro que a função do técnico é ser 
promotor de Segurança e Saúde no Trabalho. 
Vale lembrar que promover é diferente de um 
executor. Essa confusão fortalece a conduta 
generalista, ou seja, o “faz tudo”. Sabemos, 
também, que o TST é uma das poucas profissões 
em que as funções são estabelecidas por lei 
através da portaria 3275/MTE - que levada a 
rigor, contempla quase que 100% das ações do 
profissional sem desvio de função. Fazer gestão e 
promover, o que é mais amplo do que fiscalização 
e cumprimento da legislação e apontamento de 
erros e defeitos.  
Para que isso seja minimizado os profissionais de 
nível técnico precisam ser versáteis, direcionando 
as ações sem comprometer o objetivo final e não 
entrando em choque com as relações de trabalho. 
Um dos problemas de saúde e segurança do 
trabalho é a falta de gestão e indicadores de 
desempenho. Com isso, os interlocutores: 
empresa, empresários, trabalhadores e os 
segmentos que têm ligação direta com a nossa 
área não conseguem mensurar as ações, com 
isso, depondo contra o papel do técnico na frente 
de trabalho.  
Nossa formação foi e continua sendo tecnicista. 
Na prática, sabemos que a técnica é muito 
importante, mas a experiência tem mostrado que 
as “técnicas de negociação” e a sociologia nas 
relações de trabalho são importantes. O TST se 
relaciona com todos os atores da empresa, desde 
o mais humilde trabalhador até o mais elevado 
nível da diretoria. Se o técnico não estiver 
qualificado e preparado para lidar com essa 
realidade, irá adotar consequentemente, uma 
conduta parcial e conflitante.  
TST deve ser promotor da saúde e segurança do 
trabalho, aplicando mecanismos de avaliação de 
desempenho e demonstração de forma clara que 
suas ações proporcionam o ganho de qualidade 
de vida no trabalho e agregando valores para o 
negocio da empresa para o trabalhador. 

FONTE: SINTESP 

 

 

 
ESTÁGIO Lania de Branco Custódio é aluna de TST em Curso do Senac 

Araçatuba e começa 2010 como estagiária na Construção Civil. 

Aluna de TST é estagiária na 
construção civil 

 
Um bom exemplo que a construção civil está investindo na 
prevenção de acidentes é o interesse na contratação de 
alunos dos cursos de Técnico de Segurança do Trabalho 
como estagiários enquanto estão freqüentando as aulas de 
formação. 
A idéia é especializar o estagiário no segmento econômico, 
para uma perfeita adaptação aos conhecimentos dos riscos 
inerentes às atividades da construção civil. 
A aluna Lania de Branco Custódio é uma dessas 
contratadas e presta serviços para uma construtora que 
atua na região de Araçatuba. 

Desafios na interpretação da NR 31 
podem trazer riscos ao negócio 

 
 O empregador que não mudar sua postura 
pode perder seu negócio, frente aos desafios 
em relação às interpretações da NR-31. A 
opinião é de Elimara Salun, assessora 
sindical da Única, no Congresso Nacional de 
Bioenergia da Udop em dezembro de 2009. 
Durante a palestra reforçou aos participantes 
que as irregularidades encontradas em 
algumas usinas resultam de um problema de 
gestão e interpretação da legislação. 
“Acredito que o setor tem mudado. Mas quem 
não aderir voluntariamente virá obrigado”. Ou 
seja, quem não se enquadrar, será 
enquadrado. 
Para ela, o setor de segurança e saúde 
ocupacional das usinas é responsável pela 
mudança da prática de gestão, apesar da 
complexidade da Norma. 
“Ninguém melhor do que os gestores da 
saúde ocupacional para mudar o conceito de 
segurança do setor sucroenergético”, frisa. 
Segundo ela, as principais autuações da NR 
31 no Brasil em 2008 foram relativas ao 
exame médico admissional (409), falta da 
exigência a utilização dos equipamentos de 
proteção individual (395), falta do 
fornecimento de EPI (298), falta de abrigos 
contra intempéries durante as refeições 
(279), entre outros. Destacou o compromisso 
entre Governo, empresários e trabalhadores 
quanto ao cumprimento de algumas normas. 

De acordo com Mário Márcio dos Santos, 
diretor presidente do GSO – Grupo de 
Saúde Ocupacional da Agroindústria 
Sucroalcooleira, as empresas ainda 
estão deixando de cumprir alguns itens 
claros da norma, como: o não 
fornecimento de ferramentas manuais e 
quando fornece às vezes deixa de 
fornecer a proteção; o não cumprimento 
parcial do controle da saúde dos 
trabalhadores; itens relacionados a 
agrotóxicos; máquinas, equipamentos e 
implementos com ausência de 
treinamentos e sistemas de segurança; 
transporte de trabalhadores sem 
autorizações de transporte, falta de 
manutenções preventivas, transporte de 
objetos no interior do ônibus, ausência 
de áreas de vivências, etc. “O GSO quer 
contribuir com as ações no setor 
sucroalcooleiro, na tentativa de orientar 
para evitar atuações” reforça Mário 
Márcio. 

 

Fonte: Jornalcana 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Exposição de 5 minutos 
gera periculosidade 

 
Fonte: TST - 18/12/2009  -  Adaptado pelo Guia 

Trabalhista 
Uma companhia de bebidas e a uma empresa 
de transporte e serviços foram condenadas ao 

pagamento de adicional de periculosidade a um 
empregado que trocava cilindros de gás duas 

vezes ao dia.  

Esta decisão acabou prevalecendo, após a 
Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho 
dar provimento a um recurso de revista 
interposto pelo trabalhador, restabelecendo a 
sentença do juiz de primeiro grau que havia 
sido reformada por decisão regional. 

No caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 
18ª Região (GO), ao julgar recurso da empresa, 
entendeu que a exposição do empregado ao 
perigo ocorria em tempo extremamente curto, 
uma vez que ele levava apenas cerca de dois 
minutos e trinta segundos em cada operação 
de troca do gás – e com esses fundamentos, 
reformou a sentença de primeiro grau, o que 
levou o trabalhador a apelar ao TST. Entre 
outras razões, alegou haver comprovação por 
meio de laudo pericial de que o trabalho se 
dava em condições perigosas de forma 
intermitente.   

O relator do recurso de revista na Sexta Turma, 
ministro Aloysio Corrêa da Veiga, conheceu do 
recurso por contrariedade à Súmula 364 do 
TST, que estabelece: “Faz jus ao adicional de 
periculosidade o empregado exposto 
permanentemente ou que, de forma 
intermitente, sujeita-se a condições de risco. 
Indevido, apenas, quando o contato dá-se de 
forma eventual, assim considerado o fortuito, ou 
o que, sendo habitual, dá-se por tempo 
extremamente reduzido” 

Ao julgar o mérito da questão, o ministro 
observou que o laudo pericial constatou que o 
trabalhador expunha-se ao risco duas vezes 
por dia, cada uma delas de 2 minutos e 30 
segundos, o que soma aproximadamente 5 
minutos em área de risco e desconfigura a 
hipótese de permanência por tempo 
extremamente reduzido, como havia sustentado 
a empresa. 

A “questão é muito subjetiva para se 
estabelecer o que é tempo reduzido e o que 
não é tempo reduzido”, manifestou o ministro 
Aloysio na sessão de julgamento do recurso do 
empregado.  

O certo é que nos termos da Súmula 364 o 
adicional é devido ao empregado “exposto 
permanentemente ou que, de forma 
intermitente, se sujeita a condições de risco”, 
informou o relator. A decisão foi por 
unanimidade. (RR-145-2007-051-18-00.0). 

Concurso na Petrobrás 
 

Está aberto desde 12 de janeiro 
concurso público para preenchimentos 
de vagas na Petrobrás, entre eles os de 
Técnico de Segurança do Trabalho, 
Engenheiro de Segurança, Médico do 
Trabalho e Enfermeiro do Trabalho. 
Os interessados poderão fazer 
inscrições pela internet através do site 
www.cesgranrio.org.br  
As inscrições serão aceitas até dia 29 de 
janeiro de 2010. 

 

VAGA Petrobrás abre vagas para TST e outros 

INSS: Concurso perito médico 
 

O Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) publicou edital do 
concurso público ao cargo de perito médico previdenciário. 
Inscrições serão aceitas até dia 31 de janeiro e poderão ser 
feitas no site www.cespe.unb.br 
A jornada é de 40 horas semanais e salário de R$4.149,89. 
As provas serão aplicadas no dia 7 de março nas capitais. 

 

 

 

SINTESP realiza curso em 
Rio Preto 

 

O Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do 
Estado de São Paulo, através de sua diretoria regional, 
está programando vários cursos a serem realizados em 
São José do Rio Preto. 
Entre outros cursos são oferecidos os de Operador de 
Caldeira, NR-10, Operador de Empilhadeira, Atualização 
da Legislação Previdenciária-FAP-NTEP-PPP, 
Gerenciamento de Riscos, PPRPS prensas e similares e 
Implantação do Prontuário das Instalações Elétricas NR-
10. 
Para melhores informações, enviar mensagem para 
sintesp_sjrp@yahoo.com.br . 
A programação é para esse mês de janeiro.  

 

SINTESP Rio preto 
 
Rua Argemiro Aciaba de Toledo, 311 

– Cidade Jardim  
15081-060 – São José do Rio Preto – 

SP  
Fone (17) 3216-1979 ou 9771-2925 

Nextel: (11) 7811-1515 - ID 
55*82*17998 

E-mail sintespsjrp@yahoo.com.br 

Vice-Presidente Regional: Maria 

Helena Alves T. Gomes 

 

 

HUMOR Em caso de enchente procure um 

lugar seguro! 

 

PERÍCIA Com a implantação do Nexo Técnico 
Epidemiológico Previdenciário cabe ao Médico 
Perito o registro definitivo do acidente de 
trabalho junto a previdência social. 

Existe 01 vaga para Araçatuba, Bauru 
e Marília; 02 para São José do Rio 
Preto e 05 para Presidente Prudente.  

http://www.guiatrabalhista.com.br/
http://www.guiatrabalhista.com.br/
http://www.guiatrabalhista.com.br/
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/periculosidade.htm
http://www.cesgranrio.org.br/
http://www.cespe.unb.br/
mailto:sintesp_sjrp@yahoo.com.br
http://www.sintesp.org.br/?sub_corpo=conosco_form&endemail=sintespsjrp@yahoo.com.br

