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SINTEST-MG cobra explicações da ULTRAMIG
UTRAMIG sobre EAD

O

presidente Claudio Ferreira e os diretores do
SINTEST-MG, foram recebidos no dia 14 de
junho de 2016, pelo diretor da UTRAMIG
ULTRAMIG
Lindomar Gomes, para esclarecer o acordo assinado
entre a ULTRAMIG,
UTRAMIG Governo do Estado e construtora
MRV que pretende implantar a partir de agosto deste
ano, o Ensino a Distância (EAD) do curso Técnico de
Segurança do Trabalho para detentos, reclusos em uma
penitenciária em Ribeirão da Neves, Minas Gerais.
Sem muitas explicações, ﬁcou acordado uma nova
reunião entre para a ULTRAMIG
UTRAMIG e o Departamento de
Formação do SINTEST-MG, no prazo de 10 dias, para
que a entidade de ensino explique como serão
ministradas as aulas do curso EAD de Técnico de
Segurança do Trabalho, conforme exigências do
Ministério da Educação.
De acordo com o presidente do SINTEST-MG,Claudio

Ferreira dos Santos, a ULTRAMIG
UTRAMIG precisa explicar
como a instituição de ensino aplicará a metodologia
do curso, principalmente em relação às aulas
práticas.“A modalidade é vista como
comprometimento da qualidade de ensino da
formação técnica para esses novos proﬁssionais,
pois a realidade do mercado de trabalho exige uma
capacitação qualiﬁcada”, ressaltou.
O SINTEST-MG, assim como a FENATEST são
totalmente contrários a implantação do ensino a
distância para o curso de Técnico de Segurança do
Trabalho. Caso a ULTRAMIG
UTRAMIG não apresente uma
estrutura em que o curso de formação não atenda os
requisitos mínimos das normas exigidas, como as
aulas técnicas, laboratório e visitas de campo, o
SINTEST-MG poderá ajuizar uma ação para
suspender essa modalidade de curso no Estado.

Reunião do presidente e diretores do SINTEST-MG com o diretor do ULTRAMIG,
UTRAMIG, Lindomar Gomes
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O Encontro Interestadual Centro Oeste - FENATEST

O

presidente do SINTEST-MG, Claudio Ferreira
dos Santos, participou no dia 16 de junho de
2016, em Cuiabá, do Encontro Interestadual
dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Centro Oeste,
que contou com as presenças de diretores sindicais dos
Estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Distrito Federal e autoridades do Ministério Público do
Trabalho.
No encontro, foram ministradas palestras sobre os
benefícios do eSocial (Projeto que visa uniﬁcar e
padronizar o envio de informações ﬁscais, trabalhistas
como benefícios para os trabalhadores, empregadores e a
prevenção de acidentes. Como também, a exposição do
Plano Nacional de Segurança Saúde do Trabalho e a
proposta para o piso salarial de R$ 2.520,00 para à
categoria no âmbito nacional. Proposta que foi acatado
pelo Técnicos de Segurança do Trabalho presentes, do
Centro- Oeste de Minas.
As diﬁculdades enfrentadas pelos sindicatos nas
negociações das Convenções Coletivas de Trabalho, em
virtude do Técnico de Segurança do Trabalho ser
categoria diferenciada, entre o sindicato e as categorias
econômicas patronais, também foram colocadas em
discussão.
O Presidente do SINTEST-MG, Claudio Ferreira,
propôs a realização de uma reunião com os membros do
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conselho de representantes da FENATEST, que é
composto por presidentes dos sindicatos dos Estados,
para uniformizar as ações de luta entre os sindicatos.
Segundo ele “ as experiências entre os sindicatos irá
contribuir para as diversas metodologias para a
obtenção das convenções coletivas de trabalho e
assuntos de interesses da categoria.
De acordo com ele, a medida proporcionará aos
presidentes debates sobre as diﬁculdades e as
experiências bem sucedidas sobre as negociações
coletivas de trabalho.“Este é o papel da FENATEST,
atuar em conjunto com os demais sindicatos para
minimizar as diﬁculdades das entidades sindicais de
todos os estados”.

SINTEST-MG reivindica
Durante o evento do Encontro Interestadual do
Centro Oeste, o presidente do SINTEST-MG, Claudio
Ferreira dos Santos cobrou do presidente
FENATEST, Armando Henrique, a convenção
nacional assinada entre o SINTESP e a FIESP.
Esta assinatura servirá de modelo para abranger
benefícios para todo o Estado de Minas Gerais.
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CEMIG descumpre Acordo Coletivo de Trabalho e demite
200 funcionários

N

o dia15 de junho de 2016, cerca de 200

O SINTEST-MG já identiﬁcou os Técnicos de

eletricitários da Companhia Energética de

Segurança do Trabalho demitidos que receberam

Minas Gerais (CEMIG), receberam de forma

orientações para não assinarem suas cartas de

arbitrária a notícia de suas demissões. Sem qualquer

demissões e sobre as ações trabalhistas .

diálogo, a empresa descumpriu o compromisso

O departamento jurídico do SINTEST-MG está

assumido do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), entre

analisando as demissões e os acordos coletivos de

o Sindsul e o presidente da CEMIG, Mauro Borges que

trabalho ﬁrmados entre o sindicato e a CEMIG. Os

proíbe a demissão até 31/10/2016.

demais acordos com as categorias preponderantes,

Assim como os trabalhadores, o Sindicato dos Técnicos

para encontrar meios jurídicos para reintegrar os

de Segurança do Trabalho de Minas Gerais (SINTEST-

técnicos de seguranças demitidos.

MG) está inconformado com a falta de respeito. Os

A CEMIG após a manifestação dos sindicatos,

empregados demitidos que até 30 de junho deste ano

poderá responder pela violação do Acordo Coletivo

completaram 55 anos idade e 30 anos de contribuição do

de Trabalho que prevê a manutenção do emprego e o

INSS e mulheres com 35anos e homens com 30 anos de

pagamento de indenizações por danos morais à

recolhimento na Forluz, foram à maioria.

categoria.

NOTA DE FALECIMENTO
A presidência do SINTEST-MG, em nome de toda a sua diretoria,
presta os sinceros sentimentos aos familiares dos nossos amigos
e companheiros neste momento de tristeza.
Estamos em oração e que Deus conforte a todos!
* Celso Júnior Magalhães – Contador do SINTEST-MG
* Márcio Dias de Oliveira - Irmão Lenize Dias / Diretora SINTEST-MG
* Armando Campos – Engenheiro e palestrante da Revista Proteção
* Osmar Antonio de Barros – Pres. FETICOM e Pres. Sind.Trab.Ind.Const.Mob.Barbacena
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O Técnico de Segurança do Trabalho da CEMIG,
João Carlos Gonçalves, foi empossado em
fevereiro desde ano, no cargo de diretor do
SINTEST-MG, gestão 2016/2020. O diretor
também exerce a proﬁssão de advogado e reside
em Uberaba/MG. Para ele, a vitória da Chapa 2
nas eleições torna o SINTEST-MG fortalecido,
conﬁante e inﬂuente na Cemig Saúde e na Forluz,
em busca na defesa dos direitos da categoria.

ELEIÇÕES/2016

Conheça os s eleitos da Chapa 2 - “De Olho
na Cemig Saúde

N

o dia 01 de junho de 2016, foi divulgado o
resultado das eleições do Conselho
Deliberativo e ﬁscal da Cemig Saúde. A
Chapa 2, “De Olho na Cemig Saúde”, venceu com
4.713 votos, elegendo o João Carlos Gonçalves
(Diretor do SINTEST-MG) titular para o mandato de
quatro anos.
De acordo com a comissão eleitoral, A Chapa 1,
“Saúde é Tudo na Vida”, obteve 3.524 votos. No total,
8.296 beneﬁciários votaram o que representa 39,21%
do total apto a votar.

Conselho Deliberativo: categoria ativo
Titular: João Carlos Gonçalves (DIRETOR SINTEST-MG)
Suplente: Vera Lúcia Borges
Sucessor: Sandrei Araújo Guimarães
Conselho Deliberativo – categoria assistido
Titular: Helbert Maia de Sá
Suplente: João Carlos Chagas Felipe
Sucessor: Wilcks Campos Filho
Conselho Fiscal: categoria assistido – mandato de 4 anos
Titular: Vicente de Paula Castro
Suplente: Jefferson de Lima e Souza Filho
Sucessor: Jairo Moura Costa

Curso de Primeiros Socorros

T

écnicos de Segurança do Trabalho
participaram no dia 11 de junho de 2016, do
curso de Primeiros Socorros,em Belo
Horizonte.
A capacitação faz parte da programação de
formação proﬁssional oferecido pelo SINTESTMG, que tem como o objetivo preparar os
socorristas para agirem de forma correta em casos
de emergência, como também prevenir as situações
de riscos de acidentes. As atividades foram
divididas em práticas e teóricas, ministradas pela
instrutora Eliany de Faria Lima, com carga horária
de oito horas.
Depoimento
“Posso dizer que o curso foi muito bom e proveitoso. A instrutora prestou
uma ótima dinâmica com informações precisas para o nosso trabalho, com
aulas práticas e teóricas repassadas de forma esclarecedora.Vale a pena sem
dúvida nenhuma, participar dos próximos cursos, pois atendimentos assim
como estes, são poucos, e sendo assim, recomendo aqueles que tiverem
interesse”. Cristiane Otoni Alves/Técnico de Segurança do Trabalho e
Bombeiro civil
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ATUAÇÃO - SINTEST-MG
FIEMG

UNIESP

O presidente do SINTEST-MG, Claudio Ferreira dos
Santos, foi recebido pelo presidente da FIEMG, Olavo
Machado no dia 13 de junho de 2016 para tratar de
assuntos da proposta da Convenção Coletiva Única
entre (SINTEST e a FIEMG) 2016/2017.
Na reunião, foi entregue uma proposta da pauta de
reivindicação dos Técnicos de Segurança do Trabalho.
Olavo Machado se comprometeu a apresentar o
documento nas próximas reuniões do Conselho da
FIEMG. O SINTEST-MG, aguarda um retorno da
análise da proposta prevista para o mês de agosto.

Boa notícia para os Técnicos de Segurança do
Trabalho interessados em iniciar o seu curso
superior. No dia 14 de junho de 2016, o presidente
Claudio Ferreira e o departamento jurídico do
SINTEST-MG, receberam o representante da
UNIESP para tratar do convênio estudantil
universitário.
A proposta da convenção está
fechada.Acompanhe no site do SINTEST-MG,
link benefícios.

Instituto de Ergonomia Tecnologia e
Inovação

SITICOP

Na terça-feira 14 de junho de 2016, a diretoria do
S I N T E S T- M G r e c e b e u a p r e s i d e n t e e o s
representantes do Instituto de Ergonomia e
Tecnologia e Inovação, uma associação que tem a
ﬁnalidade de contribuir para o bem estar humano,
promover a competitividade das ações e aprimorar a
ergonomia conhecimento interdisciplinares.
A reunião teve como objetivo apresentar uma
proposta de parceria para promover cursos de
ergonomia para os Técnicos de Segurança do
Trabalho.
A proposta está em andamento e será tratada
em uma próxima reunião.

Na reunião realizada no dia 14 de junho de 2016 entre
os diretores do SINTEST-MG, com a presidência do
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da
Construção Pesada de Minas Gerais (SITICOP), foram
trataram de dois assuntos importantes:
1º - As homologações dos Técnicos de Segurança do
trabalho serão realizadas somente no SINTEST-MG,
conforme legislação. O SITICOP não tem autorização
legal para o procedimento.
2º - A inclusão representatividade do SITICOP na
Convenção Coletiva da SINAENCO.
Uma próxima reunião será agenda para conclusão
deﬁnição desses assuntos.

Convênio Odontológico
O SINTEST- MG ﬁrmou neste mês de junho, o contrato de concessão de desconto para atendimento clínico de
odontologia para técnicos ﬁliados e seus respectivos dependentes.
Para obter os descontos, os associados terão que apresentar a Carteira do SINTEST-MG ou declaração emitida
pela entidade. Acompanhe todos os convênios no site do SINTEST-MG, link benefícios.

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

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
REPRESENTANTES REGIONAIS
LENIZE DIAS DE OLIVEIRA
LUIZ CARLOS BISPO
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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

