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XV ENCONSEG ACONTECE EM AGOSTO
INSCREVA-SE!

N

o dia 21 de agosto
acontece
a
15ª

edição do Encontro
Mineiro dos Técnicos de
Segurança do Trabalho
(ENCONSEG).
Como de costume, o
encontro fará parte da programação da Feira Brasileira
de Segurança e Saúde no Trabalho e Proteção Contra
Incêndio (BRASEG), seguindo em sua 10ª edição.

Valores: Filiado Gratuito / Não filiado R$ 120,00 /
Estudante R$ 60,00 / Outras áreas R$ 200,00

Na próxima estreia do ENCONSEG, que ocorre a
cada dois anos, o SINTEST-MG trás alguns dos mais
experientes especialistas em Saúde e Segurança do
Trabalho e gestão de Meio Ambiente.

BRASEG - oportunidades de negócios no setor de
SST

O ENCONSEG é um evento criado e realizado pelo
Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do
Estado de Minas Gerais (SINTEST-MG), com o objetivo
de reunir os profissionais do Estado e promover a troca de
experiências entre Técnicos de Segurança do Trabalho
mineiros.
INSCRIÇÕES
A participação no ENCONSEG está submetida
à inscrição prévia. Filiados ao SINTEST-MG têm
entrada gratuita. Demais interessados devem adquirir
o ingresso efetuando o pagamento da inscrição.
Inscrições

01

pelo

e-mail

eventos@sintestmg.org.br.

A Feira Brasileira de Segurança e Saúde no Trabalho
e Proteção Contra Incêndio (BRASEG) é um evento
realizado a cada dois anos, voltado para negócios e
congressos em Saúde e Segurança do Trabalho.
Em três dias de evento, os visitantes da feira têm a
oportunidade de conferir lançamentos de produtos,
equipamentos e serviços em SST. Neste ano, a BRASEG
acontece de 19 a 21 de agosto, no Expominas, em Belo
Horizonte.
Durante a BRASEG, ocorrem cursos, seminários e
palestras sobre segurança do trabalho. No evento,
também acontece o Congresso Nacional de Segurança
Integral (CONSIN), realizado pela Associação Mineira de
Engenharia de Segurança (AMES),
O Grupo Cipa Fiera Milano está a cargo da organização
da feira.
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MINICURRÍCULO DOS PALESTRANTES
.
José Augusto da Silva Filho: Técnico de Segurança do Trabalho
com mais de 39 anos de experiência. Atua como Consultor
Técnico em Segurança do Trabalho, instrutor e palestrante da
JS Técnicas & Soluções - Barueri - SP. Auditor Líder em Sistema
de Gestão em SST. Prêmio “Destaque Revista CIPA” na área
de Segurança do Trabalho por três oportunidades. Consultor
Técnico da Revista Proteção. Fundador e presidente por dez
anos da Federação Nacional dos Técnicos de Segurança do
Trabalho - Fenatest. Autor do livro: “Ciências Sociais e Políticas
na Área de Segurança, Saúde e Meio Ambiente” pela LTr Editora
Ltda. Moção de Louvor da Câmara Legislativa do Distrito Federal,
pelos relevantes serviços prestados ao trabalhador brasileiro e
de forma substancial ao trabalhador brasiliense.
André Jorge Costa Ferreira: Advogado. Sócio Coordenador do
André Jorge Advogados Associados. Pós-graduado em Direito
Tributário pela PUC MINAS. Prodocente, certificado pelo SENAI.
Membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB/MG.
José Reis Filho: Sócio Diretor da JR Ocupacional e
Meio Ambiente LTDA. Graduado em Engenharia Elétrica.
Especialização em Engenharia de Segurança no Trabalho,
Meio Ambiente e Saneamento Ambiental Básico e Educação
Ambiental, Sustentabilidade e Agenda 21. Gerenciamento de
empresa de grande porte do segmento de energia elétrica.
Gerente de processos de Operação e Manutenção de Sistemas
Elétricos de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica.
Coordenador de Projetos de Saúde e Segurança do Trabalho e
Responsabilidade Social Empresarial.
Carlos Luiz Souza: Diretor da Sercon Saúde Ocupacional.
Especializado em Higiene Ocupacional, Ergonomia, Saúde
Mental e Trabalho, Meio Ambiente, Psicologia Jurídica e Transito.
Apolinário Amorim: Paraquedista Militar do Exército Brasileiro.
Instrutor e Consultor em Segurança no Trabalho e Meio
Ambiente, com especialização em cursos e treinamentos de
Legislação Trabalhista e Normas Técnicas da Portaria 3.214/78
do Ministério do Trabalho e Emprego. Prevenção e Combate
a Incêndios e Sinistros - NR-23. Formação de Brigadas de
Incêndios e Planos Emergenciais, conforme Lei Estadual nº
14.130 - Corpo de Bombeiros Militar MG e NBR-14276. Curso
de Capacitação Técnica para Trabalhos em Altura – NR-35.
Trabalhos em Espaços Confinados – NR-33. Treinamento de
reciclagem do MOPP – Movimentação de Produtos Perigosos e
Cargas Especiais, NR-20.
Gilson Antonio Fagundes: Engenheiro de Segurança do
Trabalho. Gestor Ambiental. Engenheiro Elétrico. Diretor
proprietário da Diferencial Engenharia Ltda e Diferencial
Engenharia Cursos e Treinamentos. Gestor e consultor em
Saúde e Segurança do Trabalho e Meio Ambiente de empresas
de grande porte. Perito em processos de insalubridade e
periculosidade. Atuação em planejamento e execução de Modelo
de Gestão Ambiental.

PROGRAMAÇÃO ENCONSEG
08:30 - 09:05 - Credenciamento
09:05 - 09:20 - Abertura e composição
da mesa
09:20 - 09:50 - Palestra - Piso Salarial
e o Aperfeiçoamento Profissional dos
Técnicos de Segurança do Trabalho
de Minas Gerais - Cláudio Ferreira
dos Santos, presidente do SINTESTMG
09:50 - 10:40 - Palestra - A nova Lei
da Terceirização - André Jorge Costa
Ferreira
10:40 - 11:30 - Palestra - Os efeitos do
PL da Terceirização sobre o SESMT
e as Perspectivas do Mercado de
Trabalho e Emprego - José Augusto
Filho
11:30 - 12:20 - Palestra - 10 anos de
NR-10 - Percepção de melhorias no
ambiente ocupacional de instalações
elétricas (Industrial e Sistema Elétrico
de Potência SEP) - José Reis Filho
12:20 - 13:20 - Almoço
13:20 - 14:10 Palestra - A
importância do Técnico de Segurança
do Trabalho na gestão do eSocial Carlos Luiz Souza
14:10 - 15:00 - Palestra - A Gestão
Eficaz da Segurança e Impactos em
Resultados e Qualidade - Gilson
Antonio Fagundes
15:00 - 15:50 - Palestra - Nova
NR-20
(Líquidos
Combustíveis
e
Inflamáveis):
Aplicabilidade,
Estratégias, Capacitação e Gestão José Augusto Filho
15:50 - 16:40 - Palestra A
importância da informação sobre SST
para empregados recém admitidos Apolinário Amorim
16:40 - Encerramento
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NORMA AOS SÁBADOS

NORMA AOS SÁBADOS está de volta!
Inscreva-se no curso de Medição de Agentes Físicos e Químicos

O

SINTEST-MG dá seguimento ao projeto “Norma
aos Sábados”, porém, com novidades. Atendendo
a pedidos, o horário dos cursos será estendido,
respeitando a carga horária indicada pelas Normas
Regulamentadoras.
O projeto segue com a oferta do curso de Medição de
Agentes Físicos e Químicos - Instrumentação, Operação
de Equipamentos e Gestão Eficaz de Dados. O curso tem
08 horas de duração e será ministrado pelo especialista
em gestão de Meio Ambiente, Gilson Fagundes.
Filiados ao SINTEST-MG têm direito a desconto! Veja a
programação do curso, que será realizado no dia 08 de
agosto.
Teoria - 1h
- Higiene Ocupacional - Como interpretar as normas,
executar as medições e fazer a gestão eficaz dos agentes
de risco - ruído, poeiras, gases, vapores, calor, etc.
Prática - 7h
- Apresentação de equipamentos: dosímetros, bombas
gravimétricas, medidores de stress térmico, psicrômetros,
luxímetros, dentre outros.
- Como
calibrar, montar, acondicionar, transportar
cassetes, tubos colorimétricos, demais dispositivos e
acessórios. Como operar corretamente os equipamentos
de medição, preencher planilhas, interpretar dados e tirar
conclusões.
Observações:
- Todos os participantes farão manuseio de equipamentos
de medição, através de simulação de monitoramentos
ambientais.
- O curso será ministrado por dois instrutores masters,
com sólida proficiência em higiene ocupacional, ensino
acadêmico e capacitação em segurança.
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VALORES
Filiados ao SINTEST-MG:
Até o dia 01 de agosto: R$ 80,00
De 01 de agosto a 07 de agosto: R$ 90,00
08 de agosto: R$ 100,00
Não filiados ao SINTEST-MG
Até o dia 01 de agosto: R$ 100,00
De 01 de agosto a 07 de agosto: R$ 110,00
08 de agosto: R$ 120,00
Estudantes (mediante apresentação de declaração de
estudante do curso técnico de Segurança do Trabalho)
Até o dia 01 de agosto: R$ 60,00
De 01 de agosto a 07 de agosto: R$ 70,00
08 de agosto: R$ 80,00
Outros profissionais
Até o dia 01 de agosto: R$ 150,00
De 01 de agosto a 07 de agosto: R$ 160,00
08 de agosto: R$ 180,00

SERVIÇO:
Data: 8 de agosto de 2015
Horário: Das 9:00 h às 18:00 h
Local: Centro de Capacitação Profissional (Sercon).
Rua Carijós, 150, 13º andar, Centro, BH/MG.

INSCRIÇÕES
Solicite a ficha de inscrição pelo e-mail
eventos@sintestmg.org.br com o assunto
“INSCRIÇÃO NORMA AOS SÁBADOS”
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NEGOCIAÇÕES (CCT/ACT)
VIGILANTES

N

a última negociação com o Sindicato das Empresas
de Segurança e Vigilância do Estado de Minas, ficou
acordada a proposta de piso mínimo de R$ 1.800 para
TST com até um ano de experiência.
Para trabalhadores com mais de um ano de carreira,
o SINTEST-MG propôs o piso de R$ 2.125, porém, o
sindicato patronal ainda não deu seu aval. A CCT com
a proposta de piso para os TST em início de carreira
aguarda aprovação das empresas do segmento, que
ocorrerá em reunião proposta para o mês de agosto.

PLÁSTICOS

N

a última reunião com o Sindicato das Indústrias
de Material Plástico do Estado de Minas Gerais
(SINPLAST-MG), ocorrida no dia 7 de julho, o SINTESTMG entregou proposta de piso salarial mínino para
Técnicos de Segurança do Trabalho no valor de R$ 2.730
e de R$ 2.125 para pequenas e médias empresas.
A proposta será avaliada pelo sindicato patronal e
discutida novamente na próxima rodada de negociações.
O SINTEST-MG aguarda agendamento do próximo
encontro.

No dia 20 de julho, o SINTEST-MG encaminhou pauta de
reivindicações às empresas de transporte de valores e
solicitação para início das negociações com a categoria.

Também está em negociação parceria entre o SINTESTMG e empresas do ramo para a capacitação dos TSTs
que atuam no ramo de plásticos, item que também será
debatido na oportunidade.

INSTITUIÇÕES BENEFICENTES

ASSEIO E CONSERVAÇÃO

O

SINTEST-MG aguarda a segunda rodada de
negociações com o Sindicato das Instituições
Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas de Minas Gerais
(SINIBREF-MG) para debate sobre o valor do piso da
categoria e assinatura da CCT com o setor.
Enviamos proposta de piso de R$ 2.730. porém, ainda
não houve reunião para apresentação da contraproposta.

ARQUITETURA E ENGENHARIA

O

SINTEST-MG aguarda a terceira rodada de
negociações com o Sindicato Nacional das Empresas
de Arquitetura e Engenharia Consultiva (SINAENCO).
Propomos piso mínimo para os TSTs no valor de R$
2.730, que foi rebatido pela entidade.
O SINAENCO sugeriu piso de R$2.010, que foi aceito
pelo SINTEST-MG, desde que seja para TSTs com até
1 ano de experiência. A CCT ainda está em negociação.

FIEMG

E

m agosto, haverá reunião com o presidente da
FIEMG e o SINTEST-MG para debate sobre possível
capacitação dos TSTs da indústria e também sobre CCT
para os anos de 2015/2016.

O

s técnicos de segurança do trabalho do setor de
asseio e conservação não foram alvo da atenção
do sindicato patronal (SEAC-MG). Os representantes
das empresas de asseio e conservação se opuseram a
negociar junto ao SINTEST-MG pela aprovação do piso
salarial mínimo para os TST do setor. Propomos o valor
de R$ 2.730, que foi rejeitado pelo SEAC-MG.
Segundo os representantes da entidade, este valor
estaria acima da realidade salaral dos trabalhadores de
asseio e conservação. Aguardamos uma contraproposta
do SEAC-MG para debate e possível acordo para os
trabalhadores.

TRANSPORTE DE CARGAS

N

o dia 07 de abril, foi encaminhada pauta de
reivindicações à Federação das Empresas de
Transporte de Cargas do Estado de Minas Gerais e
sindicatos da categoria. Reencaminhamos a mesma
pauta, no dia 07 de julho, porém, a federação e os
sindicatos ainda não se manifestaram. Cobramos uma
posição das empresas do setor.

2R GESTÃO EM SSO

O

SINTEST-MG enviará a minuta com as reivindicações
dos TSTs mineiros para dar início às negociações
com a empresa.

04

Nº 15 | 22 de julho de 2015

NEGOCIAÇÕES (CCT/ACT)
CONSTRUÇÃO CIVIL DE POÇOS DE CALDAS

A

s negociações coletivas com o Sindicato da
Indústria da Construção Civil de Poços de
Caldas seguirá as mesmas bases acordadas pelo
sindicato preponderante dos trabalhadores da cidade.
Em breve, o SINTEST-MG encaminhará
adequação da pauta.

proposta de

PLENA ENGENHARIA

O

SINTEST-MG finalizou Acordo Coletivo de Trabalho
com a empresa Plena Engenharia. Foi fechado
reajuste salarial de 8,34% para os Técnicos de Segurança
do Trabalho do local.

CEMIG

C

ontinuam ainda as negociações com a CEMIG para
a assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho. Houve
diversas rodadas de negociações, com variados temas
pendentes. O sindicato preponderante dos trabalhadores
eletricitários propôs greve para que sejam finalmente
definidas questões que há tempos se arrastam sem
definição.
O SINTEST-MG acompanha as decisões dos sindicatos
negociantes. Ainda estamos abertos para receber
sugestões, opiniões e propostas dos Técnicos de
Segurança do Trabalho e prestadores de serviços da
CEMIG que queiram enriquecer as negociações em prol
dos trabalhadores.

HOSPITAIS

D

evido à falta de tempo hábil para maiores negociações,
o SINTEST-MG aceitou as bases de acordo com o
Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Casas de Saúde de
Minas Gerais (SINDHOMG).
Em março, iniciaremos nova negociação para melhores
condições salariais e trabalhistas para os técnicos de
segurança do trabalho do setor. Nesta semana será
assinada a CCT, com porcentagem de ganho salarial de
7%.

EXPEDIENTE
O SINTEST-MG INFORMA é uma publicação
do Sindicato dos Técnicos de Segurança do
Trabalho do Estado de Minas Gerais.
Av. Augusto de Lima, 233, Bloco 1, Sala 1.329,
Centro. Belo Horizonte/MG
CEP: 30.190-000
Tel.(31) 3213-2279

SERVIÇOS EM RH E TRABALHO TEMPORÁRIO

E

m março, foi realizada a primeira rodada de
negociações com o Sindicato das Empresas de
Prestação de Serviços em RH e Trabalho Temporário de
Minas Gerais. Após o primeiro encontro, os representantes
das empresas alegaram que as negociações continuariam
somente após reunião com seus associados, para verificar
a “viabilidade” de uma convenção com o SINTEST-MG.
Aguardamos posição patronal para definição de questões
importantes, como a realização de diversas atividades por
parte dos TSTs em empresas diferentes, além dos desvios
de função relatados pelos profissionais. O SINTEST-MG
também aguarda a oportunidade de debater com os
representantes das empresas sobre a capacitação dos
técnicos do segmento e sobre o piso salarial mínimo dos
TSTs. O SINTEST-MG exige a retomada das negociações!

05

Site
www.sintestmg.org.br
E-mail: contato@sintestmg.org.br
Diretoria Colegiada: Cláudio Kcau , Lourival,
Thiago Fraga, Geraldo, Jader, Gilmar, Renato,
Wagner, Luciano Rodrigues, Luciano Vieira,
Cláudio Márcio, Raimundo, Deodoro, Marcial,
Giordano, Patrick, Vitorino, Gilson, Jocilen,
Clayton, Juberson, Fausto, Marcileny, Ana
Cristina, Viviane, Cláudio Fernando, Irineu,
Edgard, José Ilton.
Jornalista Responsável: Bianca Nazaré
MTb 0018344MG

