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Acordei cedo, corri 14 km, tomei suco 
verde... e o resto do sonho não lembro. 


Meu ex trabalha numa farmácia. 
Quando eu quero estragar o dia dele, 
vou lá e compro uma camisinha. 


Se algum dia eu for bem rico, não vou 
querer ver meus amigos passando 
dificuldades. Vou embora pra bem 
longe. 

 

    rofessor, comecei a estudar este negócio de 
fatores de riscos psicossociais e estou com 
medo. 
Por que, meu filho? 
Porque é um mundo, ou melhor, um novo 
mundo, mas pelo menos está servindo para eu 
entender alguns conceitos básicos sobre os 
quais tinha uma interpretação equivocada. 
Pode dar um exemplo? 
 

 
 

Lógico, acho que o principal entendimento é 
sobre a atuação do profissional de Segurança 
do Trabalho. Antes eu achava muito 
complicado alguém que não tivesse formação 
na área, como por exemplo um psicólogo, ter 
de identificar e estabelecer controles 
relacionados a estes riscos, mas lendo um 
pouco mais sobre o assunto, percebi que os 
profissionais que realizam a gestão destes 
fatores de riscos psicossociais não avaliam as 
pessoas, mas sim as atividades da empresa. No 
caso de as pessoas terem um problema mental 
(por exemplo, depressão), serão encaminhadas 
e tratadas por especialistas. 
No entanto, o estresse psicológico gerado pela 
empresa pode ser identificado por um 
profissional prevencionista. No início tenho 
certeza de que teremos dificuldades, mas com 
o tempo vamos conseguir trabalhar com este 
tipo de riscos. 
Pode citar alguns dos riscos relacionados? 
Claro, professor. Dentre outros posso citar: 
Falta de apoio da chefia e dos colegas de 
trabalho, que considero autoexplicativo; a 
quantidade e complexidade do trabalho a ser 
feito, bem como o restrições de tempo; 
presença de relações conflituosas entre os 
colegas; falta de autonomia em empresas nas 
quais os funcionários realizam apenas tarefas 
repetitivas e não têm liberdade para decidir 
como fazer seu trabalho; assédio moral ou 
sexual. Deu para entender, professor! 
Perfeito, meu filho! Entendi que é uma nova 
área para atuarmos, mas que precisamos com 
a maior brevidade nos apropriar dos conceitos 
e tentar identificar e aplicar os controles.  
Obrigado pelo alerta, vou começar a estudar. 

Mário Sobral Jr - Eng. de Seg. do Trabalho 
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     Contatos:                                   Mariosobraljr                   Jornal Segurito                   www.jornalsegurito.com                mariosobral@jornalsegurito.com 

 

Para começar a entender sobre fatores 
de riscos psicossociais recomendo a 
leitura deste livro. 
Acesse gratuitamente: 
http://www.riscospsicossociais.com.br/
2019/08/download-da-obra-fatores-
de-risco.html 
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Piadinhas 

Vamos lá, senhoras e senhores! 
 
Mais um mês de um ano que se arrasta, 
porém, diferente de 2020, o Segurito vem 
trazendo com toda a velocidade muitas 
informações. Começa comentando sobre 
os cada dia mais famosos fatores de 
riscos psicossociais, traz também três 
textos comentando artigos da CLT sobre 
fiscalização e home office, um texto sobre 
Agilidade Emocional e o Enredamento do 
convidado que já e de casa, eng. Plácido 
Lima e, além de mais dois textos nossas 
esperadas pitadas de humor.  
Um abraço 
 

Prof. Mário Sobral Jr. 

 

 

Produção do Prof. 
Mário Sobral no 

último mês 

 

 

 

Jornal Segurito - Youtube 
Vd. 211 - Os Princípios da Gestão de Riscos, 
segundo a ISO 31000 
https://www.youtube.com/watch?v=6pZ-

vJpzFYM&t=277s 

Vd. 210 - Análise de Riscos - Método William T. 
Fine 
https://www.youtube.com/watch?v=1cveQyete

Co 

SST é o Canal - Youtube 
Você não é todo mundo na Segurança do 
Trabalho 
https://www.youtube.com/watch?v=Fr0M84Rg

VbY&t=131s 

Capacitação e treinamento, segundo a nova 
NR 01 
https://www.youtube.com/watch?v=6i5Muk-

unbY 

Segurito em Cast – Spotify ou Soundcloud 
# 405 – Cuidado redobrado com as grávidas 
https://open.spotify.com/episode/0ia69CCEpIws9r

O3egCxKa?si=M5s3YNyeR3qodVTRPdtZVQ 

403 – Dicas para o controle do ruído na sua 

empresa 

https://open.spotify.com/episode/6DI0J3OZ6jjnk

NgVG02sdy?si=HFUZ7baQTqCq4dx8RTm8NQ 

http://www.riscospsicossociais.com.br/2019/08/download-da-obra-fatores-de-risco.html
http://www.riscospsicossociais.com.br/2019/08/download-da-obra-fatores-de-risco.html
http://www.riscospsicossociais.com.br/2019/08/download-da-obra-fatores-de-risco.html
https://www.youtube.com/watch?v=6pZ-vJpzFYM&t=277s
https://www.youtube.com/watch?v=6pZ-vJpzFYM&t=277s
https://www.youtube.com/watch?v=1cveQyeteCo
https://www.youtube.com/watch?v=1cveQyeteCo
https://www.youtube.com/watch?v=Fr0M84RgVbY&t=131s
https://www.youtube.com/watch?v=Fr0M84RgVbY&t=131s
https://www.youtube.com/watch?v=6i5Muk-unbY
https://www.youtube.com/watch?v=6i5Muk-unbY
https://soundcloud.com/segurito-em-cast/396-a-investigacao-do-acidente-de-trabalho-esta-encerrada
https://open.spotify.com/episode/0ia69CCEpIws9rO3egCxKa?si=M5s3YNyeR3qodVTRPdtZVQ&fbclid=IwAR3rdSnkNi6R3besJKjgixMUcvR6JgdiaOt58gQOYrOjh0dcm_qwwBaFQjU
https://open.spotify.com/episode/0ia69CCEpIws9rO3egCxKa?si=M5s3YNyeR3qodVTRPdtZVQ&fbclid=IwAR3rdSnkNi6R3besJKjgixMUcvR6JgdiaOt58gQOYrOjh0dcm_qwwBaFQjU
https://open.spotify.com/episode/6DI0J3OZ6jjnkNgVG02sdy?si=HFUZ7baQTqCq4dx8RTm8NQ&fbclid=IwAR3tWZNzY7hdZaYj77ODFibnjSS7ihMxms1JvAUpzH5N5pWsm0nSL3OY9Gc
https://open.spotify.com/episode/6DI0J3OZ6jjnkNgVG02sdy?si=HFUZ7baQTqCq4dx8RTm8NQ&fbclid=IwAR3tWZNzY7hdZaYj77ODFibnjSS7ihMxms1JvAUpzH5N5pWsm0nSL3OY9Gc


 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

   
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    rofessor, neste período de pandemia como 
em todas as empresas muitas atividades estão 
sendo realizados em home office e lógico estou 
tendo dificuldade de avaliar a situação de 
muitos trabalhadores. Na verdade eu gostaria 
de saber se temos mesmo esta obrigação, pois 
estes trabalhadores não estão nem na 
empresa. 
Meu filho, você não tem lido o Segurito 
ultimanente, faz umas duas edições eu alertei 
para o artigo 6o da CLT que apresenta não ter 
distinção entre o trabalho realizado na 
empresa ou realizado a distância. 
Leio sim, professor, mas realmente não estava 
lembrado. Tem mais alguma coisa que eu 
possa utilizar como argumento legal? 
Sim, No capítulo II – A da CLT com o título 
teletrabalho temos mais informações e 
obrigações importantes. 
Quais são as principais? 
Destaco os artigos 75-B e o 75-E. No 75-B 
temos que considera-se teletrabalho a 
prestação de serviços preponderantemente 
fora das dependências do empregador, com a 
utilização de tecnologias de informação e de 
comunicação que, por sua natureza, não se 
constituam como trabalho externo. 
Parágrafo único - O comparecimento às 
dependências do empregador para a 
realização de atividades específicas que exijam 
a presença do empregado no estabelecimento 
não descaracteriza o regime de teletrabalho. 
Ou seja, caracteriza exatamente a situação que 
vivemos hoje, em que algusn trabalhadores 
realizam atividade em casa, mas vez por outra 
vai no trabalho.  
Ok, mas tem algo mais direcionado para a 
nossa área? 
O art. 75-E tem total relação com a Segurança 
do Trabalho, o artigo apresenta o seguinte: O 
empregador deverá instruir os empregados, de 
maneira expressa e ostensiva, quanto às 
precauções a tomar a fim de evitar doenças e 
acidentes de trabalho. 
Parágrafo único - O empregado deverá assinar 
termo de responsabilidade comprometendo-se 
a seguir as instruções fornecidas pelo 
empregador. 
Putz, professor! Agora ferrou, quer dizer que 
eu vou ter de orientar, mas não sei nem como 
eles trabalham na casa deles.  
Meu filho, sem estresse faça uma orientação 
geral e comece a fazer visitas virtuais ou caso 
possível presenciais, para paulatinamente 
começar a entender os problemas e dar 
orientações mais direcionadas, o que não pode 
é ficar parado achando que não tem como 
fazer. 
Ok, professor. Vou iniciar hoje mesmo.  

Mário Sobral Jr  
Eng. de Seg. do Trabalho. 

 
 
 

recentemente inaugurados ou empreendidos. 
Ou seja, o fiscal não pode chegar multando 
quando surgem leis novas, primeiro deve 
orientar e em uma segunda visita a 
irregularidade persistir poderá autuar a 
empresa. 
Mas tem algum prazo para ter direito a esta 
dupla visita? 
Sim. Podemos obter esta informação no 
DECRETO Nº 4.552, DE 27 DE DEZEMBRO DE 
2002. Abaixo transcrevo o trecho sobre o 
tema. 
Art. 23.  Os Auditores-Fiscais do Trabalho têm 
o dever de orientar e advertir as pessoas 
sujeitas à inspeção do trabalho e os 
trabalhadores quanto ao cumprimento da 
legislação trabalhista, e observarão o critério 
da dupla visita nos seguintes casos: 
I - quando ocorrer promulgação ou expedição 
de novas leis, regulamentos ou instruções 
ministeriais, sendo que, com relação 
exclusivamente a esses atos, será feita apenas 
a instrução dos responsáveis; 
§ 1o  A autuação pelas infrações não 
dependerá da dupla visita após o decurso do 
prazo de noventa dias da vigência das 
disposições a que se refere o inciso I (…) 
Ótima notícia, professor. Estou me esforçando 
para fazer os ajustes, mas gostei de saber que 
ainda terei uma chance caso tenha elaborado 
algum documento de forma inadequada. 

Mário Sobral Jr - Eng. de Seg. do Trabalho. 

 

 
 
 

 

 

     rofessor, tenho andado bem preocupado no 
meu trabalho. 
Por que, meu filho? 
A legislação está tendo diversas mudanças e 
fico pensando que apesar de me esforçar na 
elaboração dos documentos e procedimentos 
necessários, posso estar fazendo alguma 
bobagem. 
Normal, tente fazer o melhor possível e 
paciência! 
O problema é quando chegar a fiscalização e 
acabar sendo multado por acharem que eu agi 
de má fé e na verdade provavelmente será 
apenas por falha na interpretação da lei. 
Vou lhe dar uma notícia para diminuir esta sua 
ansiedade. 
Qual, professor? 
Você já chegou a ler o artigo 627 da CLT? 
Não, sobre o que ele trata? 
Vou transcrever aqui: 
Art. 627 - A fim de promover a instrução dos 
responsáveis no cumprimento das leis de 
proteção do trabalho, a fiscalização deverá 
observar o critério de dupla visita nos 
seguintes casos: 
a) quando ocorrer promulgação ou expedição 
de novas leis, regulamentos ou instruções 
ministeriais, sendo que, com relação 
exclusivamente a esses atos, será feita apenas 
a instrução dos responsáveis; 
b) em se realizando a primeira inspeção dos 
estabelecimentos ou dos locais de trabalho, 

Um pouco mais de prazo 

 

 

 
 

Há obrigações legais 
com o home office? 
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    nfelizmente na Segurança do Trabalho muita 
gente se vê mais como aluno do que como 
estudante. 

 
Professor, eu achava que era a mesma coisa. 
Meu filho, se formos avaliar a etimologia das 
palavras, ou seja, a origem das duas palavras 
veremos que pelo menos no nascimento não 
tinham exatamente o mesmo significado. 
Qual a diferença? 
Ambas as palavras têm origem no latim,       
aluno vem de “alumnus”, que significa  
“criança de peito, lactente” e teria o sentido 
de discípulo. Já estudante vem da palavra 
“studiosus”, com o sentido de pessoa 

dedicada, que gosta de algo, que é zelosa.  
Perceba que na origem a palavra aluno tem 
um sentido de dependência e estudante seria 
aquele que estuda por prazer. 
Entendi, professor. Minha interpretação é a 
seguinte, não é problema sermos alunos, mas 
não podemos ficar eternatmente neste 
patamar, precisamos nos desvencilhar das 
amarras e seguir em frente de forma 
independente. 
Exatamente, meu filho. Precisamos de 
profissionais estudantes que se dedicam à área 
prevencionista e não ficam apenas esperando 
a informação chegar mastigada, perguntam 
para pessoas mais experientes, mas em 
paralelo complementam e se dedicam ao 
autodesenvolvimento. 
Aproveito para lembrar a origem da palvra 
aprender que vem do Latim  ad, “junto” 
mais prehendere, com o sentido de “levar para 
junto de si”, ou seja, precisamos trazer para 
junto de nós a informação para transformá-la 
em conhecimento. 

Mário Sobral Jr  

 Eng. de Seg. do Trabalho. 

 

Na Segurança do Trabalho você é 
aluno ou estudante? 

I 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%204.552-2002?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%204.552-2002?OpenDocument


 
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      lá colegas, recentemente li um livro sobre o 

estudo das emoções chamado Agilidade 

Emocional (2018) da Susan David - psicóloga e 

professora da Escola de Medicina de Harvard. 

Havia um capítulo sobre as emoções no 

trabalho e gostaria de, resumidamente, 

compartilhar com vocês: 

 
A autora identifica que o crescente ritmo e a 
crescente complexidade da vida tornaram a 
agilidade emocional (a capacidade de 
identificar as emoções e não se deixar enredar 
por elas) uma necessidade cada vez mais 
urgente. O mundo dos negócios existe na 
vanguarda absoluta dessas mudanças: a 
globalização, as inovações tecnológicas, a 
instabilidade geopolítica, as revisões 
regulatórias e as mudanças demográficas 

JORNAL SEGURITO 

Tive problema com o fiscal 
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    rofessor, sei que o senhor já deve estar de 
saco cheio, mas vou fazer mais uma pergunta, 
apesar de achar que o texto sobre o estudante 
e aluno pode ter sido uma indireta para mim. 
Sem problema, meu filho. Sei que além de me 
consultar você também estuda bastante. 
 

 
 

Obrigado! A pergunta é a seguinte: um fiscal 
pode entrar na empresa e acessar qualquer 
setor? Esta semana tive uma fiscalização e tem 
um setor que é de maior risco e o fiscal disse 
que se não deixassem ele entrar chamaria a 
polícia. É assim mesmo? 
Vamos lá, meu filho. Primeiro ponto é o bom 
senso, óbvio que algumas atividades são de 
risco e que podem trazer consequências até 
mesmo para o fiscal, isso deve ser explicado de 

P forma bem clara e é interessante até solicitar 
que o fiscal assine um termo de 
responsabilidade para caso ocorra algum 
problema fique explícito que ele estava ciente, 
o seu jurídico pode lhe auxiliar com isso.  
Porém, o normal é que não tenhamos este 
problema, o fiscal só irá chegar aos extremos 
se a empresa passar a sensação de que está 
escondendo algo. Em uma visita desta tente 
ser o mais explícito possível. 
Mas não posso ser multado? 
Meu filho, só será multado se tiver algo 
errado. 
Mas voltando para a sua pergunta inicial, sim o 
fiscal pode acessar qualquer local, a base legal 
está no artigo 630 da CLT que inicia com 
seguinte: Nenhum agente da inspeção poderá 
exercer as atribuições do seu cargo sem exibir 
a carteira de identidade fiscal, devidamente 
autenticada, fornecida pela autoridade 
competente.  
Ou seja, ao chegar ele se identificará. O Artigo 
continua com a seguinte informação: 
§ 3º - O agente da inspeção terá livre acesso a 

tornam o trabalho imprevisível. Os pré-
requisitos para os cargos podem mudar a cada 
três ou quatro meses; as metas do trimestre 
anterior não são mais relevantes; ocorrem 
demissões, consolidações e transformações 
organizacionais. Pode ser uma batalha 
bastante difícil mesmo sem nossas emoções 
fugindo ao controle. Um espaço propício para 
o desenvolvimento e o crescimento do 
estresse. 
Ter uma agilidade emocional para não se 
perder no enredamento de uma mente 
estressada é importante em qualquer relação 
humana; e no trabalho, onde as pessoas 
passam grande parte da sua vida, é ainda mais 
necessário. 
Susan define algumas assertivas que indicam 
se você está enredado(a) no trabalho: 
Você não consegue desistir da ideia de “estar 
certo” mesmo quando existe uma linha de 
ação obviamente melhor. 
Você permanece em silêncio quando sabe que 
alguma coisa está errada. 
Você se ocupa de pequenas tarefas sem 
considerar o quadro global. 
Você se torna apático. 
Você só se oferece como voluntário para as 
missões ou tarefas menos difíceis. 
Você faz comentários sarcásticos a respeito de 
colegas de trabalho ou projetos. 
Você se apoia em suposições ou estereótipos a 
respeito dos seus colegas. 
Você não está assumindo o controle do 

O 

todas dependências dos estabelecimentos 
sujeitos ao regime da legislação, sendo as 
empresas, por seus dirigentes ou prepostos, 
obrigados a prestar-lhes os esclarecimentos 
necessários ao desempenho de suas 
atribuições legais e a exibir-lhes, quando 
exigidos, quaisquer documentos que digam 
respeito ao fiel cumprimento das normas de 
proteção ao trabalho. 
Por fim, apresenta a questão da possibilidade 
de solicitar reforço policial. 
§ 8º - As autoridades policiais, quando 
solicitadas, deverão prestar aos agentes da 
inspeção a assistência de que necessitarem 
para o fiel cumprimento de suas atribuições 
legais. 
Ok, professor. Achei que ele estava 
exagerando, mas agora que você mostrou a 
legislação acho que entendi por que ele ficou 
tão chateado. Vou levar as documentações 
solicitadas nesta semana e vou aproveitar para 
pedir desculpas.  

Mário Sobral Jr  

Eng. de Seg. do Trabalho. 

 

Agilidade Emocional e o Enredamento 

no Trabalho 

 

 

desenvolvimento da sua carreira. 

Equipes onde os membros adquirem essas 

posturas com demasiada frequência 

conduzem a fiascos de pensamento de grupo 

em vez de conduzir à agilidade organizacional. 

A autora propõe olhar de frente as ideias 

divergentes nas relações de trabalho, ou seja, 

abrir espaço para seus pensamentos e 

emoções, rotulá-los e enxergá-los pelo que 

são: informações em vez de fatos ou diretivas. 

A mensagem que devemos considerar, trazida 

pela agilidade emocional que o livro propõe, é 

a seguinte: negar o estresse, reprimi-lo ou 

remoê-lo é contraproducente. É impossível 

evitar o estresse, principalmente no trabalho, 

mas o que podemos fazer é ajustar nosso 

relacionamento com o estresse. Ele não 

precisa nos possuir. Nós podemos possuí-lo. 

Plácido Lima - Arquiteto e Urbanista 

Engenheiro de Segurança do Trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenho vontade de fazer caminhada. 
Mas quando lembro que é a pé, desisto. 


Pareço ser tranquilo, mas já briguei por 
causa de lugar na sala de aula. 

Piadinhas 



  
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    á virou clichê dizer que o mercado de 
trabalho está em contínuo movimento e lógico 
que estas mudanças têm impacto na 
Segurança do Trabalho. No entanto, as 
mudanças não são de hoje, sempre ocorreram 
e apenas vêm aumentando com a velocidade 
do processamento das informações, mas claro 
que após surgirem os computadores tivemos 
isto elevado à décima ou à milésima potência. 
Essas mudanças geram a expectativa da 
diminuição dos trabalhadores braçais sendo 
substituídos por tecnologias que produzem 
inúmeros dados, como consequência cada vez 
mais precisamos de profissionais com maior 
capacitação para atender as necessidades 
cognitivas e de tomadas de decisão.  
 

 
 
Mas qual o impacto para a Segurança do 
Trabalho? 
Os profissionais prevencionistas precisam ter 
uma formação diferente da atual, não podem 
focar exclusivamente no problema do corte na 
mão, da caixa com carga excessiva ou do ruído 
intenso, precisam passar a pensar também na 
monotonia da atividade, na interação entre os 
trabalhadores, na autonomia das atividades, 
ou seja, passar a pensar no trabalhador 
exposto aos riscos decorrentes da carga 
mental. Para isso, é clara a necessidade de 
parceria com outras áreas do conhecimento 
para conseguir alcançar soluções plenas, ou 
seja, precisaremos trabalhar cada vez mais 
com ações multidisciplinares. 
Precisamos ter consciência da nossa função de  
gestores do setor, que precisam conseguir 
entender o todo. Atualmente ainda 
trabalhamos na Segurança do Trabalho como 
apagadores de incêndio resolvendo problemas 
pontuais, apenas executando sem planejar. 
Além disso, não podemos esperar que este 
planejamento seja estático, como já 
comentamos os processos estão cada vez mais 
rápidos e o controle e o monitoramento 
precisam ter o mesmo dinamismo para que 
possam ser efetivos. 
Para conseguir esta visão ampliada todo 
profissional de Segurança do Trabalho, e não 
apenas o Engenheiro, precisa ter uma 
formação de qualidade e não estamos falando 
de Ergonomia, Higiene Ocupacional ou 

Tempo de contínuas mudanças 
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dominar a legislação. Hoje isso é pré-requisito, 
o problema é conseguir desenvolver 
competências comportamentais para lidar não 
apenas com as informações técnicas. 
Ou seja, as empresas estão em busca de 
profissionais estudiosos, mas que também 
sejam criativos, que consigam se adaptar às 
diversas atividades, que tenham inteligência 
emocional para interagir com os colegas de 
trabalho, que saibam se comunicar, que 
tenham foco na formação contínua e a cada 
dia surge uma nova necessidade. 
Neste ponto temos um imenso problema, 
ainda temos cursos com ementas enlatadas 
que não têm a flexibilidade necessária e o mais 
grave, muitos cursos com o modo de pensar 
cartorial vendo o profissional de Segurança do 
Trabalho como um leão de chácara com a 
missão de vigiar o uso de EPIs.  
As escolas precisam pelo menos passar a 
tentar gerar profissionais independentes e 
auto didatas, esta será (ou já é) mais uma 
habilidade necessária para todas as carreiras.  
Mas digamos que o profissional conseguiu 
desenvolver as lacunas que ficaram do seu 
curso e entrou “preparado” para o mercado de 
trabalho, a pergunta seguinte será: Para qual 
mercado? Para o deste ano ou o do ano 
passado?  
Por exemplo, como vamos lidar com o home 
office? Como vou orientar, conseguir os 
recursos, ajustar e inspecionar o posto de 
trabalho que fica a quilômetros do escritório? 
Não vimos isso na nossa formação, mas 
podemos estabelecer algumas diretrizes 
gerais, pois não teremos receitas prontas, cada 
caso precisará ser analisado individualmente. 
Alguém pode estar pensando: mas e a 
legislação com suas atualizações não irá ajudar 
a Segurança do Trabalho a direcionar as suas 
ações? 
As normas regulamentadoras e demais leis 
têm o objetivo de nos direcionar para o 
“mínimo” e devido a dificuldade de mudanças 
na sua elaboração nunca terão a velocidade 

necessária para se equiparar às mudanças do 
mercado de trabalho. Devemos utilizá-las 
apenas como ponto de partida e não aguardar 
que resolvam o nosso problema, porque não 
irão resolver. 
Talvez a solução seja focarmos em uma 
fiscalização mais forte.  
Lógico que deveríamos dar as condições de 
estrutura, número de fiscais adequados, boa 
formação e a possibilidade de uso de 
tecnologias para que seja mais fácil alcançar as 
empresas remotamente. O eSocial tem esse 
objetivo, mas precisamos lembrar que em 
paralelo há interesses políticos e estamos 
vendo o ir e vir de decisões que por si só já 
diminuem a expectativa de termos uma 
melhoria substancial por essa via. 
Resumindo, não temos bala de prata, não há 
fórmulas que consigam descobrir os novos 
postos de trabalho, as novas soluções 
tecnológicas, as futuras pandemias, 
precisamos aprender a ser resilientes, planejar 
para errar menos e estar cientes de que a 
única certeza é que nunca mais teremos um 
mercado estático que facilitava a nossa 
atuação. 
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Preciso manter distância social da 
geladeira. Testei positivo para gordura 
abdominal 


Quero me desculpar publicamente com 
2019 por tudo o que falei dele. 


Depois de passar por toda esta angústia, 
só nos falta dizerem que a vacina será um 
supositório. 
 
 
 

Em tempo de pandemia 
Nem em meus sonhos mais loucos, 
imaginei entrar mascarado no Banco. 


Nunca pensei que minhas mãos iam 
consumir mais álcool que meu fígado. 


Eu até que estou gostando de andar de 
máscara, no supermercado passei por dois 
para quem devo dinheiro e não me 
reconheceram. 
 
 
 

 


