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I NAU G U R A ÇÃ O DA ES C O L A DE F O R M A Ç Ã O D O
S I N T E S T M G / A B R AT E S T

T

écnicos de segurança do trabalho de diversas cidades
mineiras participaram do Seminário Técnico do
SINTEST/MG, que ocorreu no Colégio Carrier, em Belo
Horizonte, no dia 13 de setembro. Na ocasião, foi apresentada a proposta de criação da Escola de Formação dos
Técnicos de Segurança do Trabalho do estado, projeto que
tem o apoio da Associação Brasileira dos Técnicos em
Segurança do Trabalho (ABRATEST), que visa a qualificação continuada desses profissionais.
Palestras
A qualidade de vida no ambiente de trabalho começa em
casa, alerta o consultor em Recursos Humanos e Relações
Trabalhistas, Reinaldo de Oliveira. O palestrante explica
que o técnico de segurança do trabalho é o responsável
pela implantação de programas que beneficiem o ambiente
empresarial por meio de ações simples, como a ginástica
laboral e campanhas de saúde e alimentação.
O advogado especialista em direito coletivo do trabalho e
direito sindical, Márcio Murilo Pereira, levantou a questão
do assédio moral praticado contra técnicos de segurança
que atuam em empresas que se recusam a seguir as determinações de segurança. “O técnico não pode se confundir
com a empresa. Ele deve se posicionar quando houver
conflitos entre a segurança do trabalhador e os interesses
do patrão”.
O representante da bancada dos trabalhadores na Comis-

são Tripartite Paritária Permanente (CTPP), Washington
Santos (Maradona), afirma que as CTPPs são instrumentos importantes por permitirem que todos os diretamente
afetados pela criação ou modificação de Normas Regulamentadoras (NR) possam participar das decisões concernentes ao tema.
Para Maradona, as empresas não deveriam cuidar do pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade, mas
sim para que os trabalhadores não estejam expostos a riscos. “Temos que lutar para que os trabalhadores tenham
melhores condições de trabalho”. O professor de Perícia
Trabalhista de Insalubridade e Periculosidade da Assistência Multidisciplinar de Saúde, Rodrigo Barcelos, tem visão diferente. Durante o seminário, Barcelos defendeu que
esta é uma ferramenta que força as empresas a terem maior atenção com a exposição dos trabalhadores a riscos.
Diretores se reúnem após o evento
Os diretores do SINTEST/MG se reuniram no ultimo sábado (13) para discutir a abertura de novas subsedes nas
cidades de Juiz de Fora, Muriaé, Janaúba, São João Del
Rei, Curvelo e Araxá. Cada subsede tem o papel de levar
as ações do sindicato até o técnico de segurança do trabalho mais distante, fazendo com que as realizações aconteçam de maneira descentralizada.
O objetivo da nova gestão do SINTEST/MG é criar dez
novas subsedes até o final de 2014.

MTE LIBERA CADASTRO SINDICAL DA NOVA DIRETORIA DO
SINTEST/MG

A

pós quase sete meses sem o cadastro sindical atualizado no Ministério do Trabalho e Emprego, o órgão
finalmente autorizou o registro (REQUERIMENTO Nº
SD86843 09/09/2014) da nova gestão do SINTEST/MG,
que está à frente do sindicato desde o dia 20 de fevereiro
deste ano.

Com esta atualização frente ao órgão, o sindicato poderá
representar a categoria em acordos e convenções coletivas
pela melhoria das condições econômicas e sociais de todos os técnicos de segurança do trabalho de Minas Gerais,
filiados ou não ao SINTEST/MG.
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REIVINDICAÇÕES E SUGESTÕES PARA O PRÓXIMO PRESIDENTE
DA REPÚBLICA

A

edição de setembro da revista “Proteção” deu ênfase às possíveis propostas a serem levadas ao futuro
Presidente da República, no que tange à área de saúde e
segurança dos trabalhadores.

fiscais sejam direcionados apenas em autuações e busca
de soluções nas empresas;

O jornalista João Guedes ouviu especialistas, consultores,
dirigentes sindicais, entidades empresariais e associações
de classe que apontaram os temas prioritários para o aprimoramento das condições de SST nos ambientes de trabalho no país.

- Inclusão da Segurança e Saúde no Trabalho na grade
curricular das escolas fundamentais, técnicas e superiores,
ou a realização de oficinas e campanhas sobre SST nas
escolas;

Todos eles elencaram os seguintes pontos que precisarão
da atenção do futuro chefe do Poder Executivo:
- Estender a obrigatoriedade de aplicação das Normas
Regulamentadoras (NR), estabelecidas pela CLT, para o
setor público e para os trabalhadores informais;
- Recriação da Secretaria de Segurança e Medicina do
Trabalho para fortalecimento político junto ao Ministério
do Trabalho e Emprego, ou ainda a criação da Secretaria
Federal de Inspeção do Trabalho, que seria independente e
autônoma em suas ações e em sua administração;

- Atuação dos sindicatos em parceria com as empresas
para o cumprimento da legislação de SST;

- Concurso para preenchimento de cargos vagos na Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do
Trabalho (Fundacentro), principalmente o quadro de pesquisadores da fundação;
- Investimentos na infraestrutura da Fundacentro;
- Linhas de crédito ou incentivos fiscais para a modernização ou substituição de máquinas perigosas à saúde e segurança dos trabalhadores;
- Adotar medidas que impeçam a revenda de máquinas
antigas e perigosas;

- Concurso para preenchimento de cargos vagos de auditores-fiscais do Trabalho;

- Integrar os diferentes bancos de dados estatísticos ligados à SST mantidos pelos órgãos do governo federal;

- Fortalecimento e ampliação de investimentos na Escola
Nacional de Inspeção do Trabalho para aprimorar a formação dos auditores-fiscais do trabalho;

- Ampliar a integração entre Ministério da Educação e
entidades de classe para o controle de qualidade dos cursos técnicos e superiores em SST;

- Atuação de vários setores do governo na fiscalização do
cumprimento da legislação de saúde e segurança do trabalho, como Ministério do Trabalho, Vigilância Sanitária e
Ministério da Saúde e o Ministério Público do Trabalho;

- Mobilizar o Congresso pela aprovação do projeto de lei
que torna crime o exercício ilegal da profissão de engenheiro;

- Qualificação dos servidores do SUS, do INSS e das secretarias estaduais e municipais do Trabalho para apoiarem a fiscalização nas empresas e para que os auditores-

- Mobilizar os Ministérios do Trabalho, Saúde e Previdência para acelerar a efetiva aplicação do Plano Nacional de
Segurança e Saúde no Trabalho (Plansat).

PRESIDENTE LICENCIADO DO SINTEST/MG PARTICIPA DE
ENCONTRO COM A CANDIDATA À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA,
MARINA SILVA, EM SÃO PAULO

H

oje (24), o presidente licenciado do
SINTEST/MG, Cláudio Kcau, estará em
reunião com a candidata Marina Silva, em São

Paulo, junto a outros sindicalistas, para discutir e
propor soluções para a saúde e segurança dos
trabalhadores de Minas Gerais.
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PRORROGADO O PRAZO PARA CONSULTA PÚBLICA SOBRE A
CRIAÇÃO DA NOVA NR1

O

Ministério do Trabalho e Emprego prorrogou o prazo de consulta pública para a criação da nova Norma
Regulamentadora nº 01 (Prevenção em Segurança e Saúde
no Trabalho). O órgão estabeleceu mais 60 dias para que os
interessados mandem sugestões, que poderão ser enviadas
até o dia 24 de novembro.

As propostas poderão ser enviadas por e-mail
(normatização.sit@mte.gov.br) ou via correio, para:
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO / Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho / CoordenaçãoGeral de Normatização e Programas / Esplanada dos Ministérios - Bloco “F” - Anexo “B” - 1º Andar - Sala 107 - CEP
70059-900 - Brasília - DF.

DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS

O

técnico de segurança do trabalho filiado ao SINTEST/MG, e engajado no desenvolvimento da classe,
tem o dever de participar das decisões a serem acordadas
em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. As discussões feitas em assembleia são o início para as negociações
coletivas de trabalho sobre piso salarial e demais questões

ligadas ao desenvolvimento dos profissionais da saúde e
segurança do trabalho.
Quanto maior o número de participantes nas assembleias,
maior o grau de organização do sindicato e maior a força
para a conquista de melhorias das condições de trabalho dos
técnicos de segurança de Minas Gerais.

B E N E F Í C I O S PA R A O S A S S O C I A D O S D O S I N T E S T
CONVÊNIOS
- ÁPICE Odontologia
- Psicologia Clínica com a Dra. Ana Paula Franco Andrade
- Dr. Ismael Teixeira Antunã - Endoscopia Digestiva Alta Diagnóstica e Video-Endoscopia
Digestiva Alta Diagnóstica (com foto)
- Clínica Odontológica Mais Odonto
- UNIMAGEM - Unidade Avançada de Imagem

OUTROS SERVIÇOS
- Assistência jurídica (trabalhista, criminal e civil)
- Homologação de rescisão do contrato de trabalho
- Defesa dos direitos coletivos da categoria
- Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) e Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) por categoria
produtiva
- Cursos e treinamentos em SST

- Clube de Férias

- Palestras e seminários

- Editora Mundial (livros técnicos e de legislação na área de segurança, saúde ocupacional e
meio ambiente)

- Suporte técnico

- Psicologia Clínica Thiago Sarkis (40% de desconto sobre o preço de tabela)

FILIE-SE AO SINTEST E TENHA
ACESSO A TODOS ESTES
BENEFÍCIOS!
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