BOLETIM N°22 - 31 de Maio 2016-ANO III

SINTEST-MG debate criação de Conselho Federal
Projeto de Lei já recebeu apoio de Deputados Federais de Minas

O

presidente do SINTEST-MG, Claudio
Ferreira dos Santos, participou na segundafeira, 09 de maio de uma reunião com o
Deputado Federal, Subtenente Gonzaga, juntamente
como o presidente do Sindicato dos Técnicos
Industriais e Agrícolas e representantes da Federação
dos Estudantes de Escolas Técnicas de Minas. O
objetivo do encontro foi buscar apoio para a proposta
de uma Emenda Parlamentar para incluir o Conselho
Federal dos Técnicos de Segurança do Trabalho, no
Projeto de Lei (PL) 5179/2016. O deputado colocouse à disposição para encaminhar a proposta da
Emenda Parlamentar para a bancada na Câmara
Federal, em Brasília.
Desde o dia 04 de maio, o projeto 5179/2016 já
tramita no Congresso Nacional, porém, conforme
explica o presidente do SINTEST-MG, Claudio
Ferreira, a inclusão do Conselho Federal dos Técnicos
de Segurança do Trabalho ao projeto será muito
importante.“ A categoria terá o seu próprio conselho
que será um órgão ﬁscalizador do exercício
proﬁssional com abrangência nacional. Com isso, nós
teremos uma melhor atuação no mercado”.

Após 10 anos de luta, TST's poderão ter o
seu conselho
A inclusão da categoria dos Técnicos de Segurança
do Trabalho no PL está sendo possível devido a uma
proposta feita pelo presidente da Federação Nacional
dos Técnicos Industriais (FENTEC). A intenção é unir
as categorias e que seja formado um conselho único, o
“ Conselhão”. Segundo o presidente da FENTEC,
Wilson Freitas, “os TST´s ganharam a nossa simpatia,
pois temos os mesmos propósitos em garantir que a
nossa atuação seja reconhecida no âmbito nacional”.

Além disso, o projeto de Lei 5179/2016 tem recebido a
aprovação de várias autoridades políticas de todo o
Brasil, que entenderam a necessidade e a importância da
criação dos conselhos federais para as categorias.
Em pouco tempo, a FENTEC articulou-se de forma
organizada priorizando as questões da criação do
conselho, exigindo uma tomada de decisão do Ministério
do Trabalho e Emprego.
Diferentemente da Federação Nacional dos Técnicos
de Segurança do Trabalho (FENATEST), que conduziu o
processo de criação do Conselho Federal dos Técnicos de
Segurança do Trabalho por mais de 10 anos, deixando
tudo no papel.
A federação jogou fora todo o histórico de luta ao
demonstrar inabilidade, falta de diálogo e de
transparência ao restringir a discussão para os dirigentes
de São Paulo o que resultou, em uma insatisfação de
presidentes sindicais dos outros estados.

Comissão de Mobilização para a criação do
Conselho
O presidente do SINTEST-MG, Claudio Ferreira dos
Santos, defende a criação de uma comissão de
mobilização para a criação do conselho federal.
Com apoio da Associação Brasileira dos Técnicos de
Segurança do Trabalho (ABRATEST), serão realizadas
mobilizações para encaminhar as propostas de emendas
parlamentares da inclusão dos Técnicos de Segurança do
Trabalho no “Conselhão”, aos deputados federais de
Minas.
“Já iniciamos as apresentações das propostas para
políticos em minas, mas a nossa intenção é levar também
para outras autoridades políticas de todo o Brasil”,
conclui Claudio.
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Registro Proﬁssional

Exercer a proﬁssão sem o registro é considerado crime
Regularize a sua situação e não aceite imposições das empresas

A

pós a conclusão do curso de Técnico de
Segurança do Trabalho é indispensável que os
proﬁssionais façam o seu registro no
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Informação
básica que para muitos, ainda não acontece na prática.
São comuns as denúncias do exercício ilegal da
proﬁssão, por negligência dos recém-formados e
também das empresas.
A proﬁssão de Técnico de Segurança do Trabalho é
regulamentada pela Lei 7.410/85 e exercê-la sem
condições, é considerado uma contravenção penal
passível de ação civil pública.O advogado do
SINTEST-MG, Guilherme Augusto Alves Santos,
esclarece que as punições podem ocorrer de acordo
com o Decreto 3.688/41.“ Sendo constatada a situação
de irregularidade, o trabalhador pode responder
criminalmente pelo exercício ilegal proﬁssional e
sujeito a cumprir pena de 15 dias a três meses ou
multa”.
O Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho
SINTEST-MG realiza frequentes vistorias nas
empresas com a ﬁnalidade de identiﬁcar e orientar
sobre o descumprimento da legislação. O presidente
Claudio Ferreira, explica que já houve casos em que
técnicos são obrigados pelas empresas a aceitarem
situações de irregularidades, mas que prontamente
foram denunciadas pelo sindicato. “Imediatamente
após constatarmos as ilegalidades, registramos as
ocorrências na Delegacia do Trabalho e encaminhamos
as denúncias ao Ministério Público do Trabalho”,
aﬁrma.

É importante que os Técnicos de Segurança do Trabalho
não exerçam a proﬁssão sem o registro proﬁssional, por
isso, o sindicato está disponível para orientar os
trabalhadores a atenderem às qualiﬁcações estabelecidas
pela lei. Um alerta também para as empresas que possuem
em seus quadros de empregados, técnicos de segurança do
trabalho sem o registro. As entidades podem sofrer sanções
administrativas e civis.

Como solicitar o seu registro proﬁssional
Desde o dia 27 de janeiro de 2016, o Registro Proﬁssional
já pode ser emitido por meio da internet em substituição à
anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS). A aprovação do novo modelo foi publicada pela
Portaria 89( MTPS) que estabelece que o registro passe a
ser emitido em um cartão.
A solicitação do pedido de registro proﬁssional deverá ser
impresso pelo solicitante, após deferimento do pedido, por
meio do Sirpweb (Sistema Informatizado de Registro
proﬁssional), por meio do endereço:
http://sirpweb.mte.gov.br/sirpweb/.

HOMENAGEM
O Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho de Minas Gerais, presta uma
homenagem ao ex-diretor do SINTEST-MG, Jocilem Quaresma da Silveira, falecido
no dia 12 de maio de 2016.
Técnico de Segurança do Trabalho, Jocilem Quaresma , exerceu a proﬁssão na
empresa PETROBRÁS e integrou a diretoria do SINTEST-MG Gestão 2014-2016.
Em sua trajetória sindical, destaque para a sua atuação na luta pela retomada do
sindicato após o período de intervenção judicial.
O SINTEST-MG reconhece o seu legado e agradece pela incessante luta pelos direitos
da categoria.
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D

SINTEST-MG vistoria obras da
Soinco Construtora

iretores do SINTEST-MG, juntamente com
representantes do Sindicato Marreta,
realizaram entre os dias 12 a 15 de abril, três
visitas técnicas em obras da Soinco Construtora, em
Belo Horizonte. Segundo a análise dos Técnicos de
Segurança do Trabalho, as obras que estão sendo
executadas nos bairros Gutierrez e Lourdes, apresentam
inconformidades de acordo com as normas técnicas.
As duas construções localizadas no Gutierrez, as
irregularidades foram consideradas de pouca
intensidade, porém as obras que acontecem em Lourdes,
os técnicos tiveram diﬁculdades em realizar a vistoria e
de conversar com os empregados, devido às condições
precárias em todo o local.
De acordo com a diretora do SINTEST-MG, Leda
Santos, a Soinco Construtora, não está cumprindo com
os requisitos básicos das legislações de segurança e
condições sanitárias para os trabalhadores. Faltam áreas
de vivências, sendo que o refeitório, funciona no mesmo
local de um depósito. Na parte externa da obra, as
escadas de madeiras estão impróprias para uso, assim
como foram encontradas ligações diretas de cabos no
quadro elétrico, além da total obstrução da passagem de
circulação dos empregados devido à quantidade de
escoras e pecas espalhadas.
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“Diante dessas e outras irregularidades, os empregados
estão vulneráveis a vários acidentes e a exposições de
doenças. Podemos constatar que não há condições de se
fazer uma higienização, alimentação e os alojamentos
estão inadequados”, aﬁrma Leda. Faltam os
equipamentos de segurança como luvas e as vestimentas
de proteção. Com isso, a construtora foi orientada
adquirir os equipamentos de segurança e a setorizar todos
os espaços conforme a legislação.
A empresa reconheceu os problemas, porém alega que
não há espaço para o cumprimento das adequações. Os
técnicos de segurança do trabalho não concordaram com
a justiﬁcativa, e orientaram aos responsáveis do
empreendimento que, caso não seja possível setorizar o
espaço, será necessário providenciar outro local que
apresente condições de segurança aos trabalhadores. O
SINTEST-MG já apresentou a denúncia ao Ministério do
Trabalho e uma nova visita está agendada.

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—www.sintestmg.org.br—contato@sintestmg.org.br
Boletim N° 22 - Jornalista: Gislei Lourenço - MTB 14755
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ATUAÇÃO
ENCONTRO TST’s do Norte de Minas

N

o dia 6 de maio de 2016, o Presidente do SINTEST-MG participou
de uma reunião na Câmara Municipal de Montes Claros, com o
vereador Eduardo Madureira e técnicos de segurança do trabalho
do Norte de Minas. No encontro, os participantes tratados de assuntos de
interesse da categoria e articularam a instalação da Subsede do SINTESTMG, na região.
Para o presidente Claudio Ferreira, a nova subsede será um importante
apoio aos técnicos de segurança do trabalho que lutam por melhores
condições de trabalho.
A subsede do SINTEST-MG - Norte de Minas funcionará na rua
João Souto, N° 700-Centro - Montes Claros

Presidente do SINTEST-MG participa da 12ª Jornada Nacional de
Debates DIEESE

N

o último dia 5 de maio,o presidente do SINTESTMG, Claudio Ferreira, compôs a mesa diretora da
12ª Jornada Nacional de Debates. Realizada no
auditório do Sindicato dos Vigilantes de Minas Gerais e
promovida pelo Departamento de Estatísticas e Estudos
Socioeconômicos (DIEESE), a conferência reúne todos os
anos, centrais sindicais de 26 estados brasileiros e do
Distrito Federal entre os meses de abril e maio.
Neste ano,"Os desaﬁos das negociações coletivas no
cenário de crise" foi o tema escolhido. Os sindicalistas
debateram a preocupação da crise econômica brasileira e
apontaram quais são as resistências dos patrões em atender
as demandas dos trabalhadores e o descumprimento das
convenções e acordos coletivos.
O presidente do SINTEST-MG participou da mesa
diretora
Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Estado de Minas Gerais
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ATENÇÃO !
EMbreve
BREVEnovas
NOVAS SUBSEDES
Em
Subsede
Alto Paranaíba terá
subsede

SUBSEDE- SUL DE MINAS

SUBSEDE - VALE DO RIO DOCE

No dia 15 de abril de 2016, Técnicos de segurança do
trabalho, de Araxá, no Alto Paranaíba, participaram de
em reunião, com o presidente do SINTEST-MG,
Claudio Ferreira dos Santos para debater a
implantação da Subsede na região.
O encontro acompanhado pelo professor Márcio, que
está à frente das reuniões, explicou aos técnicos de
segurança do trabalho a necessidade da presença da
representatividade sindical na região. A Subsede do
Alto Paranaíba será um suporte importante para o
atendimento das demandas e às reivindicações da
categoria.

a A região do Vale do Rio Doce, poderá

ganhar uma subsede do SINTESTMG.
O preside nte e os diretor es do
SINTES T-MG, convoca m todos os
técnicos de segurança do trabalho para
particip aram das reuniõe s para as
instalações da nova Subsede.
A região do Vale do Rio Doce, pólo de
diversas atividades econômicas e de
geração de empreg o, necessit a da
represe ntativi dade sindica l para
garantir os direitos dos empregados e
estabelecer melhores nas condições de
trabalho.
Filie-se ao sindicato e fortaleça à
categoria

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—www.sintestmg.org.br—contato@sintestmg.org.br
Boletim N° 22 - Jornalista: Gislei Lourenço - MTB 14755

5

BOLETIM N°22 - 31 de Maio de 2016-ANO III

Asseio e Conservação
Na reunião realizada no dia 31/05/2016 com o Sindicato
das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de Minas
(SEAC), não houve um consenso. O SINTEST-MG
reaﬁrmou a proposta do piso salarial de R$ 1.966,00 para
Técnico de Segurança do Trabalho com até um ano de
experiência. A proposta será novamente colocada em pauta
em Assembleia marcada para o próximo dia 06 de junho.
VIGILANTES
Fechada as negociações com os vigilantes com o piso
salarial R$ 1.980,00 para Técnico de Segurança do
Trabalho com até um ano de experiência comprovada na
carteira.
SINAENCO
A última reunião realizada no dia 30/05/2016 para discutir
às negociações com a SINAENCO, a assembléia foi
interrompida em virtude da entrada nas negociações do
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção
Pesada de Minas Gerais, (SITICOP). A entidade
apresentou uma pauta de reivindicação fora do que foi
apresentado em conjunto como os demais sindicatos à
SINAENCO e também solicitou uma mediação como
Ministério do Trabalho para tratar sobre o tema.
Por esse motivo, as negociações foram suspensas para que
o Sindicato dos Técnicos Industriais (SINTEC-MG),
juntamente com o Sindicato dos Empregados em
Administração reunissem com o SITICOP para adequar a
pauta já apresentada para as entidades.

Empresas de Consultoria do Trabalho em SST
O SINTEST-MG aguarda um posicionamento das
Empresas de Consultoria em Segurança do Trabalho, da
pauta de reivindicação encaminhada para a Associação das
Empresas de Consultoria do Estado de Minas Gerais. A
próxima rodada de negociações acontece nesta primeira
quinzena de junho.
FIEMG
O SINTEST-MG encaminhará uma proposta à FIEMG
para solucionar os problemas relativos à convenção
coletiva das Empresas Extrativas, tendo em vista, o que foi
já foi apresentado pela FIEMG. No mês de julho, vencem a
convenção coletiva e a data-base das Empresas Extrativas,
com isso, o SINTEST-MG irá propor as negociações
referentes aos períodos 2015/2016 e 2016-2017 e espera
uma conclusão.
SINDUSCON
O SINDUSCON aguarda a regularização da nova diretoria
do SINTEST-MG perante ao Ministério do Trabalho, para
ﬁnalizar o processo de negociações junto à categoria dos
Técnicos de Segurança do Trabalho.
SETRA
A SETRA encaminhou ao SINTEST-MG uma proposta
do Acordo Coletivo de Trabalho. Nesta primeira semana
de junho, o sindicato irá se posicionar sobre a assinatura
e renovação do ACT com a empresa.
SINDHOMG
O SINTEST-MG encaminhou a pauta de reivindicação
para o Sindicato das Empresas de Hospitais de Minas
Gerais (SINDHOMG)e aguarda o início das negociações.
A data-base vence neste mês de junho.

SINTIBREF
Mais uma vez, foi adiada a reunião de negociações com o
SINTTRAV
Sindicato dos Empregados em Instituições beneﬁcentes,
O SINTEST-MG aguarda uma resposta do Sindicato dos Religiosas e Filantrópicas de Minas Gerais (SINTIBREF).
Empregados nas Empresas de Transportes de Valores do O SINTEST-MG aguarda o comunicado para a próxima
Estado de Minas Gerais (SINTTRAV) para o início das reunião.
negociações.
SINSERHT
SINPASS
O SINTEST-MG aguarda um posicionamento do Sindicato
Finalizadas as negociações com o Sindicato das Empresas das Empresas de Prestação de Serviços em Recursos
de Transportes Rodoviários de Passageiros. O SINTEST- Humanos e Trabalho Temporário do Estado de Minas
MG aguarda apenas o envio da Convenção Coletiva de Gerais (SINSERHT), para o início das negociações
Trabalho (CCT) para assinatura.
trabalhistas. Devido à demora e abertura de diálogo, o
SINTEST-MG repudia as condições que os Técnicos de
Segurança do Trabalho são obrigados ao desvio de função e
a baixa remuneração.
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FIAT
O SINTEST-MG aguarda um posicionamento para a
abertura das negociações com as empresas prestadoras
de serviço na FIAT Automóveis. O SINTEST-MG irá
fazer mais um contato no dia 01/06 no sentido de
solicitar à FIAT Automóveis o início das negociações.
SINDINOVA
O SINTEST-MG recebeu um retorno do departamento
jurídico do SINDINOVA, que equivocadamente alega que
não há um reconhecimento por parte da entidade da
representatividade do SINTEST-MG nas negociações
trabalhistas. O Patronal informou que à categoria está
sendo representada pelo setor calçadista e não permitem a
abertura de negociação.
O SINTEST-MG explicou que o sindicato é uma categoria
diferenciada e tem sua própria legislação e
representatividade. Devido a esta situação, o SINTESTMG entrou com um pedido formalizando uma reunião
diretamente com a presidência do SINDINOVA para
explicar o problema e exigir o início das negociações para
o ramo calçadistas de Nova Serrana e região.

EXPEDIENTE
DIRETORIA GESTÃO 2016-2020
PRESIDENTE: CLÁUDIO FERREIRA DOS SANTOS
VICE-PRESIDENTE: GILMAR ANTÔNIO DOS SANTOS PEREIRA
SECRETARIO GERAL: LEDA FERREIRA DOS SANTOS
1º TESOUREIRO: GERALDO MAURÍLIO DOS SANTOS
2º TESOUREIRO: PEDRO JUNIO LEAL
1º SECRETÁRIO: RIVINA CABRAL DE MELO
2º SECRETÁRIO: PAULA MÁRCIA ALVES MENDES
DIRETORES
MARCIAL PINTO CRUZ
ADÉLIA CAROLINA FELÍCIO BENTO MARCOLINO
ROBERSON FÉLIX PEREIRA
JOÃO CARLOS GONÇALVES
ERNANI LUIZ NAMIZAKI DEZAN
TIAGO JÚNIO DA SILVA
WILLIAM EDUARDO DA SILVA
CONSELHO FISCAL
DEODORO ALMEIDA FILHO
VITORINO MOREIRA DOS SANTOS
GIORDANO RAIMUNDO DA SILVA
EMIR SILVA COSTA
CLAYTON NASCIMENTO DE MORAES
DAVIDSON DE LIMA

ALCOA- Poços de Caldas
O SINTEST-MG aguarda um posicionamento da empresa
Alcoa de Poços de Caldas, do retorno da pauta de
reivindicação encaminhada. Por meio do representante da
regional Sul de Minas do SINTEST-MG, Thiago Silva será
feito outros contatos para a abertura das negociações
Empresas de Transportes de Cargas
As negociações com as empresas de Transportes de Cargas
já estão em andamento juntamente com as categorias dos
sindicatos preponderantes. O SINTEST-MG por meio de
vários contatos com os responsáveis pelas negociações
patronais do setor, não recebeu retorno sobre as
negociações. O SINTEST-MG reitera a abertura das
negociações para que sejam concluídos os acordos já
iniciadas em 2015.

SIMPLAST
De acordo com as últimas informações, o SIMPLAST
ﬁnalizou as negociações com a categoria preponderante. O
SINTEST-MG aguarda o início das discussões da
convenção coletiva da categoria.

REPRESENTANTES REGIONAIS
LENIZE DIAS DE OLIVEIRA
LUIZ CARLOS BISPO
ADELSON DE ALMEIDA NOGUEIRA
VANILSON GOMES DE OLIVEIRA
RAIMUNDO APARECIDO DA SILVA
EUSTÁQUIO DO NASCIMENTO AMORIM
ANTÔNIO JOSÉ CORDEIRO FRANKLIN
RENATO DE OLIVEIRA CUNHA
CLAUDIO FERNANDO SILVA
MARLON GOUVEIA COIMBRA
VANDERLEI TOLEDO
ELIAS OTACÍLIO BISPO
DELEGADOS REPRESENTANTES JUNTO A FENATEST
CLEVER PEREIRA SANTIAGO
EDNA RIBEIRO FRANÇA
TANIA MARIA DE ASSIS MACHADO
LUCIANO SANTOS RODRIGUES
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