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Engordei tanto nessa pandemia que, 
sozinho, tô parecendo uma 
aglomeração. 


Você sendo Técnico de Segurança do 
Trabalho faz atividades perigosas?  
Sim, às vezes discordo da minha 
mulher. 


O que o Google pai falou para o Google 
filho? 
Google, Chrome! 

 

Inscrições: https://sun.eduzz.com/395073   

      os meses de maio e junho, em paralelo aos 
livros técnicos, tive a longa, mas agradável 
companhia do livro Guerra e Paz (Tolstói) e 
quando eu estava no último capítulo (o qual 
recomendo a leitura e que independe da 
história) postei no instagram um pedido de 
socorro solicitando a indicação de obras não 
técnicas para eu não ficar com uma ressaca 
literária. Recebi diversas recomendações e a 
primeira foi do amigo Alexandre Sabino – 
Auditor Fiscal do Trabalho/AL.  
 

 
 

O livro indicado foi “Cem Dias entre Céu e Mar” 
do Amyr Klink. Você deve estar pensando: Ok, 
professor, tudo bem você gostar de ler, mas 
aqui o espaço é sobre Segurança do Trabalho e 
não estou vendo a relação deste livro com ela. 
Neste ponto que você se engana (mensagem 
apenas para os leitores que estavam 
impacientes), o livro conta a aventura de 
atravessar o oceano da África ao Brasil, sozinho 
e de canoa (incrível como continuo ouvindo os 
resmungos de que não tem nada a ver). 
Já falo sobre a relação, mas deixa antes eu 
contar um pouco mais sobre o livro. Para fazer 
esta viagem, o Amyr teve que realizar o 
planejamento por mais de dois anos, pensando 
em alimentação adequada, como fazer a 
comunicação, qual o percurso mais favorável e 
diversas outras variáveis. No entanto, mesmo 
com todo este planejamento, diversos 
percalços ocorreram pelo caminho, como 
tempestades, visitas frequentes de tubarões e 
muito mais. Para superar os problemas, ajustes 
contínuos foram necessários. 
E a relação com a Segurança do Trabalho? 
Acho que é total, não tem como trabalharmos 
sem planejamento. Além disso, mesmo 
planejando precisamos da flexibilidade, 
criatividade e de conhecimentos técnicos 
fortes para superar os normais imprevistos e 
por isso precisamos deixar de ser profissionais 
cartoriais, ou seja, que não querem mais 
pensar e que precisam exclusivamente de leis e 
procedimentos para “saber” como agir. 

Mário Sobral Jr 

Engenheiro de Segurança do Trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Total relação com a 
Seg. do Trabalho 

 

 

     

 

 

     Contatos:                                   Mariosobraljr                   Jornal Segurito                   www.jornalsegurito.com                mariosobral@jornalsegurito.com 

 

Mais de 1500 páginas sobre 
Higiene Ocupacional.  
Só tem um problema, não está em 
português, adquiri em espanhol e 
mesmo com uma natural dificuldade 
na leitura é o melhor livro que eu 
conheço sobre o assunto. 
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Piadinhas 

Vamos lá, senhoras e senhores! 
 
Neste mês vamos continuar a 
aglomerar, não se preocupe que não 
são pessoas, mas sim informações. 
Nesta edição do Segurito temos: Risco 
aceitável, Preguiça no Trabalho, 
Dificuldades na Investigação de 
Acidentes do Trabalho, Presenteísmo e 
ainda traz os convidados Plácido Lima e 
José Galvão comentando sobre 
Qualidade de Vida no Trabalho e 
Coronavírus. 
Comece a leitura e viralize apenas a 
informação. 

 

Prof. Mário Sobral Jr. 

 

 

Produção do Prof. 
Mário Sobral no 

último mês 

 

 

 

Jornal Segurito - Youtube 
Vd. 201 - Análise preliminar e AET no futuro 
texto da NR 17 
https://www.youtube.com/watch?v=Sd7disT3c

Fg&t=96s 

Vd. 200 - Avaliação Biológica Qualitativa 
https://www.youtube.com/watch?v=ZV5PFfynj

vc&t=165s 

SST é o Canal - Youtube 
Desafios para a Segurança do Trabalho - 
Análise sem romantismo! 
https://www.youtube.com/watch?v=BqKF6sUs
PBo&t=51s 

Inspeções na Segurança do Trabalho 
https://www.youtube.com/watch?v=PWARyri

Yucc 

Segurito em Cast – Spotify ou Soundcloud 
# 396 - A investigação do acidente de trabalho 
está encerrada? 
https://open.spotify.com/episode/0IWTzAeLS

AguP3aw5GtVJl?si=9qD1p3EIQXC1WMuKP

hiZXQ 

# 394 - O Incidente no Formigueiro 

https://soundcloud.com/segurito-em-cast/394-

o-incidente-no-formigueiro 

https://sun.eduzz.com/395073
https://www.youtube.com/watch?v=Sd7disT3cFg&t=96s
https://www.youtube.com/watch?v=Sd7disT3cFg&t=96s
https://www.youtube.com/watch?v=ZV5PFfynjvc&t=165s
https://www.youtube.com/watch?v=ZV5PFfynjvc&t=165s
https://www.youtube.com/watch?v=BqKF6sUsPBo&t=51s
https://www.youtube.com/watch?v=BqKF6sUsPBo&t=51s
https://www.youtube.com/watch?v=PWARyriYucc
https://www.youtube.com/watch?v=PWARyriYucc
https://soundcloud.com/segurito-em-cast/396-a-investigacao-do-acidente-de-trabalho-esta-encerrada
https://soundcloud.com/segurito-em-cast/396-a-investigacao-do-acidente-de-trabalho-esta-encerrada
https://open.spotify.com/episode/0IWTzAeLSAguP3aw5GtVJl?si=9qD1p3EIQXC1WMuKPhiZXQ
https://open.spotify.com/episode/0IWTzAeLSAguP3aw5GtVJl?si=9qD1p3EIQXC1WMuKPhiZXQ
https://open.spotify.com/episode/0IWTzAeLSAguP3aw5GtVJl?si=9qD1p3EIQXC1WMuKPhiZXQ
https://soundcloud.com/segurito-em-cast/394-o-incidente-no-formigueiro
https://soundcloud.com/segurito-em-cast/394-o-incidente-no-formigueiro
https://soundcloud.com/segurito-em-cast/394-o-incidente-no-formigueiro


 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

   
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      onforme uma pesquisa realizada com 
pessoas entre 25 e 60 anos, a International 
Stress Management do Brasil (Isma-BR) 
apontou que 76% dos entrevistados se sentem 
infelizes com o trabalho que realiza (PIOVAN, 
2011). 
O termo Qualidade de Vida no Trabalho foi 
usado pela primeira vez em 1950, por Eric Trist 
e outros pesquisadores no Instituto Tavistock, 
quando realizavam o desenvolvimento da 
abordagem sociotécnica da organização do 
trabalho. O enfoque era melhorar a 
produtividade, reduzir possíveis conflitos e 
tornar a vida dos trabalhadores menos penosa 
possível considerando a tríade individuo-
trabalho-organização, baseado na análise e 
reestruturação das tarefas, ou seja, buscava-se 
possibilitar o equilíbrio entre o indivíduo e a 
organização: os cargos deveriam ser adaptados 
aos trabalhadores e à tecnologia da 
organização. 
Assim, podemos dizer que a Qualidade de Vida 
no Trabalho surge com o intuito de oferecer 
aos trabalhadores um ambiente favorável para 
o atendimento das suas necessidades e seu 
desenvolvimento integral (pessoal e 
profissional). Os fatores psicológicos, políticos, 
econômicos e sociais do trabalhador são 
levados em consideração. 
A QVT está relacionada a vários fatores, como, 
problema com o chefe que não o valoriza, a 
pressão que colocam no indivíduo, as regras 
muito rígidas, relacionamentos entre colegas, 
salários baixos, ou seja, existem vários fatores 
e todos estão relacionados ao indivíduo de 
forma muito subjetivos. 
A Qualidade de Vida no Trabalho representa 
hoje a necessidade da valorização das 
condições de trabalho em um amplo leque de 
aspectos, tais como procedimentos de tarefa 
em si, ambiente físico e padrões de 
relacionamento (clima organizacional), bem 
como a aplicação de ferramentas e métodos 
para a melhoria da QVT do trabalhador.  
Nesse sentido as empresas que querem atrair 
e reter talentos, bem como galgar patamares 
mais elevados no mercado atual, têm que 
investir em programas de QVT, por meio de 
um grupo de multiprofissionais (e aqui entram 
o TST e o EST) encontrar meios de entender o 
trabalhador, para garantir a qualidade de vida 
no trabalho, e consequentemente, dar a 
oportunidade de a qualidade de vida total do 
trabalhador ser alcançada, uma vez que a vida 
do trabalhador não é segregada entre pessoal 
e profissional, mas sim, que a vida é única e 
cuidar de uma das partes é, 
consequentemente, cuidar do todo. 
 

Plácido Lima  
Arquiteto e Urbanista 

Pós-graduando em Eng. de Seg. do Trabalho 

 

distúrbios musculoesqueléticos, depressão, 

dentre outros. Além das doenças, problemas 

de relacionamento com a chefia ou com 

colegas de trabalho são fatores que 

contribuem para o presenteísmo ou mesmo 

para o absenteísmo.  

Repito que para atenuar a situação, faz-se 

necessário identificar as causas e acompanhar 

o seu tratamento. Para isso, é preciso um setor 

de saúde com uma estrutura robusta e 

tecnicamente forte, conscientização dos 

gestores dos diversos níveis sobre o problema, 

além da conscientização contínua dos 

trabalhadores. Com tudo isso, os gastos com 

saúde podem, a princípio, exigir um maior 

investimento, no entanto, é provável o retorno 

desse valor no médio ou longo prazo.  

Mas como contabilizar a perda com o 

presenteísmo?  

Na verdade, é extremamente difícil 

estabelecer um valor exato, pois o tipo de 

atividade, a forma de gestão e outros fatores 

irão influenciar neste resultado.  

Após leitura de diversos materiais, fica 

evidente que o presenteísmo tem um impacto 

significativo nos custos da empresa, podendo 

até superar o absenteísmo.  

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

 

 
 
 

 

 

     resenteísmo é quando, apesar de termos o 

trabalhador na empresa, este, em função de 

uma limitação que pode ser física, mas que 

também cada vez mais frequente pode ser de 

ordem psicológica, não realiza sua produção 

normalmente.  

No entanto, o presenteísmo não é levado em 

consideração em muitas empresas, pois a 

visão que se tem é a seguinte: ele pode estar 

produzindo um pouco menos, mas pelo menos 

está produzindo, se estivesse em casa não 

teria produção nenhuma. Esta interpretação, 

aparentemente lógica, tem algumas falhas, 

pois o trabalhador não apenas produz menos, 

mas também produz com baixa qualidade, ou 

seja, erra mais e fica mais propenso a 

acidentes ou doenças devido à sua debilidade. 

Na verdade, o grande desafio é conseguir 

identificar qual é o problema específico que 

está abalando a saúde do trabalhador, e 

mesmo que muitos acreditem que o mais fácil 

seria mandá-lo para casa, o ideal é que haja 

um acompanhamento da situação para tentar 

recuperá-lo. Alguns dos motivos frequentes do 

presenteísmo são: problemas 

gastrointestinais, resfriados, gripe, sinusite, 

insônia, estresse devido ao trabalho ou por 

problemas domésticos, dores menstruais, 

O problema do presenteísmo 

 

 
 

A qualidade de vida 
no trabalho (QVT) 

 

 

JORNAL SEGURITO  
 

Ancoragem 
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     rofessor, não sei mais o que faço, vivo em 
uma eterna preguiça no trabalho.  
Meu filho, toma albendazol e secnidazol que 
deve ser verme! 
 

 
 

Pô, professor! Não é nada disso, é só no 
trabalho, em casa continuo bem disposto. 
Desculpe a brincadeira, mas não resisti. Em 
relação ao seu problema, isto não é preguiça, 
mas desmotivação, não tem como conseguir 
trabalhar durante muito tempo sem ter um 
objetivo. 
Mas eu preciso do dinheiro, o que eu faço? 
Não se desespere, todo mundo um dia vai cair 

neste drama. Vou lhe dar um conselho do que 
eu faço quando acontece isso, mas alerto que 
isto não é texto de autoajuda com uma 
fórmula mágica para todo mundo, com sete 
passos para seu sucesso, ou seja, o que 
funciona para mim, talvez não tenha nenhum 
efeito para você. 
Sem problema, professor. Pelo menos será um 
norte. 
Ok! Eu sempre tento focar em algum novo 
assunto e aplicar na empresa, gosto do desafio 
da novidade e vou me aprofundando em 
algum tema e a empresa serve de laboratório.  
Professor, mas estudar um assunto novo e 
tentar aplicar na empresa não significa que irá 
dar certo. 
Aí o problema é outro, mas pelo menos neste 
meio tempo você está motivado por ter um 
objetivo e caso não dê certo, sempre poderá 
estudar um outro tema e tentar novamente. 
Não estou falando que isso é mágico, que 
funcionará com você ou que não há momentos 
que a única coisa que você quer é pedir 
demissão, mas acho que é uma forma de 
amenizar os momentos de crise. Boa sorte! 

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

 

Eterna preguiça no trabalho 
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     rofessor, este mês fiquei enfurecido com o 
pessoal da manutenção da minha empresa. 
O que aconteceu, meu filho? 
Programaram um trabalho para o fim de 
semana e não me avisaram. Era um serviço em 
altura de uma empresa terceirizada e que não 
tinha realizado a integração. 
Aconteceu algum problema? 
Felizmente, não. Mas o problema é que eu me 
sinto que nem aqueles pregadores que 
colocam uma caixa de som na rua e falam 
sobre religião e a maioria passa sem entender 
nada do que ele está falando. Não há 
envolvimento da manutenção com o trabalho 
da Segurança do Trabalho. 
Meu filho, é só um comentário, não vá ficar 
chateado, mas você está envolvido no trabalho 
da manutenção? Ou melhor, você sabe por 
que determinada atividade precisa ser 
realizada de forma tão urgente? 
Professor, na empresa temos procedimentos 
eles não podem passar por cima da segurança 
do trabalho, porque senão vira bagunça. 
Você não respondeu a minha pergunta. 
Não, professor. Não sei por que o serviço do 
fim de semana era tão urgente que não 
poderia esperar para ser realizado de forma 
segura. 
Não precisa elevar o tom de voz, estamos do 
mesmo lado. O meu comentário é só para você 
entender que nem sempre irão seguir os 
procedimentos (acho que você mesmo já deve 

JORNAL SEGURITO 

Risco aceitável! 
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     rofessor, me incomoda muito este conceito 
de risco aceitável. Como vou considerar 
aceitável algo que pode trazer problema para 
o trabalhador?  
Meu filho, pense o seguinte: você acha que é 
possível eliminar completamente o risco de 
uma empresa?  
Acho que sim, professor. Não é este o nosso 
trabalho?  
Ok, então vamos para um exemplo: imagine 
que você está na sua casa e vai sair para o 
trabalho. O que pode acontecer neste 
percurso que seja um risco impedindo você de 
trabalhar? Vamos fazer uma lista de 
possibilidades: 
1. Assalto  
2. Atropelamento  
3. O cabo de força cair quando você estiver 
passando e com o impacto lhe fazer desmaiar 
(parece absurdo, mas já aconteceu este 
acidente com um trabalhador em uma 

P empresa onde eu trabalhei como Engenheiro 
de Segurança).  
4. Encontra o amor da sua vida e não vai 
trabalhar (este exemplo eu coloquei só para 
minimizar as desgraças).  
Lógico que podemos “inventar” mais uma 
centena de possibilidades, algumas mais 
prováveis e outras menos prováveis, e o que 
poderíamos fazer para evitar esses problemas?  
Você pode dizer que há diversos controles 
possíveis, mas percebe que há uma hora que 
não vale a pena porque a probabilidade e 
gravidade são muito pequenas?  
Pois bem, nesta situação, depois de 
analisarmos bem os riscos, diríamos que é um 
risco aceitável, mesmo estando ciente que 
ainda assim ele poderia acontecer.  
Ok, professor, entendi melhor o conceito. E 
com o perdão do trocadilho, achei este texto 
até aceitável.  
Mário Sobral Jr. – Eng. de Seg. do Trabalho  

 

Tô brabo com a manutenção 

 

 

 

ter falhado em alguns e quando o fez tinha 
uma justificativa para isso). Para evitar este 
tipo de problema precisamos trabalhar 
lembrando que todos são da mesma empresa. 
Tenho certeza que ninguém da manutenção 
tem por objetivo ter um acidente e realmente 
acreditam que as ações sairão sem problema, 
principalmente porque neste caso saíram. 
Mas o que eu faço? 
Tente acompanhar as atividades e verique se 
independente dos procedimetos obrigatórios 
as atividades não estão sendo realizadas de 
forma segura. Por exemplo, será que estes 
terceirizados não têm um bom conhecimento 
sobre como realizar as atividades e talvez 
neste caso você está mais chateado por não 
terem seguido as suas orientações do que 
realmente por terem realizado uma atividade 
insegura? Para saber isso você precisa baixar a 
guarda e se aproximar das atividades para 
saber se e quando é realmente necessária a 
sua intervenção, ou seja, assim como você está 
pedindo para que eles entendam, o seu lado, 
também é necessário entender o lado deles. 
Professor, estou lhe desconhecendo, desta 
forma estou perdendo força. 
Meu filho, acho que você já está sem força. 
Começou dizendo que não avisaram nada. Não 
sei se continuar batendo de frente será a 
melhor estratégia para conseguir a confiança 
da sua manutrenção. 

Mário Sobral Jr – Eng. de Seg. do Trabalho 
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     ara refletirmos: o que de fato as áreas 
responsáveis por Saúde e Segurança no 
Trabalho têm feito para orientar seus 
colabores no sentido de preservar suas vidas e 
de seus familiares? 
Com a chegada do novo Coronavírus ao Brasil, 
é preciso que as empresas se preparem 
adequadamente para enfrentar o problema. O 
importante, neste momento, é fazer circular o 
máximo de informações corretas sobre o tema 
no ambiente de trabalho ou no home office, 
orientando e tirando dúvidas dos 
colaboradores. 
As medidas de prevenção devem ser 
intensificadas internamente e transmitidas 
para os colaboradores que estão em suas casas 
junto dos seus familiares. Verificar se estão 
munidos de recursos necessários e estimular 
para que orientem as pessoas que os cercam. 
O importante é mantermos o clima de 
tranquilidade entre todos que fazem parte do 
universo organizacional. 
Assim, apesar de termos muitas vezes toda 
uma categoria profissional submetida a 
exigências comuns em termos de prevenção 
em Saúde e Segurança no Trabalho, quando 
nos aproximamos dos locais onde trabalham 
vemos que cada local é um mundo singular, 
com seus problemas particulares, com 
mecanismos que fazem com que uma mesma 
tecnologia influa diferentemente pois são 
pessoas diferentes, são relações interpessoais 
desigualmente construídas, são diferentes 
regras que vigoram. 
Por fim, não custa reforçar... que é de 
responsabilidade do empregador fornecer 
todo equipamento de segurança para 
preservar a saúde, a segurança e a vida de seus 
empregados, e num ato de solidariedade/ 
responsabilidade social, também para aqueles 
que estão exercendo suas atividades em casa. 
 

José Galvão Ramos – jgalvao@uol.com.br 
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Coronavírus e a 
Saúde e Segurança 

no Trabalho 
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Acho que descobri por que muita gente 
usa máscara com o nariz para fora, com 
certeza é porque tem mau hálito. 


Sabe aquela parte do filme "Branca de 
Neve" que entram os passarinhos e 
ajudam arrumar a casa? Então, alguém 
tem o contato dos passarinhos? 
 
 

Piadinhas 

mailto:jgalvao@uol.com.br


  
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      pós levar o seu Osvaldo para o ambulatório 
e este ser encaminhado ao pronto socorro 
pelo Técnico de Enfermagem, pois o médico 
do Trabalho achou melhor ter uma avaliação 
mais especializada da batida na cabeça, 
Márcio, que era o TST retorna ao local do 
acidente para iniciar a “investigação”. Na 
semana seguinte conversaria com o 
acidentado voltasse do afastamento.  
Osvaldo foi encontrado desmaiado ao lado do 
tanque de álcool, com um galo na cabeça e um 
corte na mão, não havia testemunhas. Márcio 
resolve conversar com o supervisor da área 
para saber quais eram as atividades que 
Osvaldo estava realizando, ou pelo menos 
deveria realizar, na hora do acidente. 
- Márcio, o serviço do seu Osvaldo era de 
limpeza dos tanques e lubrificação dos 
registros das tubulações do setor. Os tanques 
estavam vazios justamente para esta 
manutenção. 
- Ele já havia feito este tipo de serviço? 
- Várias vezes. Seu Osvaldo é “macaco velho”. 
- Houve algo de diferente hoje, antes do 
acidente, com o seu Osvaldo ou com o 
processo? Qualquer coisa pode ser 
importante. 
- Bem, aqui sempre está uma loucura, mas de 
diferente... Ah!!! Lembrei que estávamos sem a 
ferramenta para lubrificação e ele estava 
usando um balde velho e um pincel. Mas fora 
isso estava tudo certo. 
Márcio voltou para o local do acidente e 
verificou que havia uma mancha no chão, 
lembrou que ele foi encontrado pela Tia 
Lurdinha, que era como todo mundo chamava 
a senhora da limpeza e foi atrás dela para 
pegar mais informações. 
- Tia Lurdinha, a senhora pode me ajudar? 
- Claro, meu filho. Algum problema? O que 
você precisa? 
- A senhora sabe que o Osvaldo se acidentou e 
gostaria de saber como a senhora achou ele. 
Nervosa foi falando: Quando cheguei no setor 
ele já estava caído não sei a quanto tempo. Ele 
está bem? Fiquei muito preocupada. Ele falou 
alguma coisa? 
- Ainda não falei com ele, mas está bem, foi 
para o hospital apenas por precaução. 
- Graças a Deus! Fiquei desesperada. Ele 
estava caído e chamei o Técnico de 
Enfermagem. Deve ter escorregado no óleo, 
porque estava tudo sujo com uma balde virado 
no chão, você não viu porque eu limpei tudo. 
- A senhora deixou o balde aonde? 
- Está lá no setor de descarte. Joguei fora 
porque estava todo amassado e como a borda 
não estava rebatida alguém poderia se cortar 
com ele. 
- Obrigado, tia! A senhora ajudou bastante. 

A investigação do acidente está encerrada? 

JORNAL SEGURITO 
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CAT 

De repente tudo fez sentido na cabeça do 
Márcio. Como a lata não era adequada, 
Osvaldo deve ter deixado o óleo cair, acabou 
escorregando e quando caiu apoiou a mão no 
balde, cortou a mão e depois acabou batendo 
com a cabeça no chão. Estava satisfeito pois 
iria adiantar a análise e apresentar para o 
chefe.  

 
 

Mas ficou pensando o que fazer para que o 
acidente não ocorra novamente? 
Não tem jeito, vou fazer um procedimento 
estabelecendo uso de ferramentas adequadas 
e treinar o Osvaldo novamente.  
Apresentou o procedimento e convenceu o 
chefe a não dar uma advertência para o 
Osvaldo (ele foi “desastrado”, mas a empresa 
também não havia fornecido as ferramentas 
adequadas), recebeu um elogio por ter sido 
tão rápido na análise do acidente. 
O caso estava encerrado. 
Na semana seguinte, com o procedimento 
pronto, Márcio foi conversar com o Osvaldo 
sobre o acidente. 
- Tudo bem com o senhor? 
- Sim. Tudo ótimo. 
- Osvaldo, eu já sei o que aconteceu, mas 
queria ouvir de você. 
- Sem problema, seu Márcio, eu não sei o que 
falaram, mas eu não tive culpa, foi uma 
fatalidade. 
- Não se preocupe. Só quero saber para que 
não ocorra novamente. 
- Acho difícil. Eu mesmo já escapei umas duas 
vezes. 
- Como assim? Não estou entendendo. 
- O problema é a tampa do tanque. 
- E a lata de óleo? 
- Quem não está entendendo sou eu, seu 
Marcos. O problema é que para lubrificar os 
registros a gente sobe nos tanques, o senhor 
sabe que tem um metro e setenta, então não 
precisa de cinto. Só que aquele tanque está 
com a tampa bamba faz meses, já avisei para 
o chefe, mas ele disse que não é prioridade. 
Como eu estava com o balde em uma mão e o 
pincel na outra, na hora que eu desequilibrei 
acabei não tendo como me segurar e foi 
aquela queda. Já acordei no ambulatório.  
- Mas e o corte na sua mão 
- Na hora que eu escorreguei tentei segurar na 
borda do tanque, mas ele está com o canto 
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vivo e acabou me cortando. 
- Entendi! 
- Isso vai dar problema para mim? 
- Não, Osvaldo! Fiz só um procedimento novo 
das ferramentas e você terá um treinamento e 
vou ver se eu falo na manutenção para fixarem 
a tampa. Nem precisa conversar com ninguém 
sobre o fato. O caso está encerrado. 
Neste mesmo dia, quando chegou em casa o 
senhor Osvaldo estava felicíssimo, achava que 
seria demitido e no final deu tudo certo. 
- Mas, Osvaldo me conta novamente esta 
história! – pediu a mulher. 
- Nada demais. Lembra que semana passada 
eu acabei dando um corte fundo na mão antes 
de ir para o trabalho? 
- Lembro, sim. Disse para ir ao médico, mas 
você falou que não precisava.  
- Pois bem, cheguei na empresa com o corte e 
fiquei o tempo todo com a mão fechada para 
estancar o sangue para ninguém ver e estava 
tudo certo. Porém quando eu fui para setor eu 
tinha que subir no tanque e na hora acabou 
abrindo o talho e doendo, acabei caindo com 
balde e tudo e batendo a cabeça. 
- Mas porque você não contou do corte? 
- Foi a melhor coisa que eu fiz, não ter contado. 
Mês passado demitiram um cara que sofreu 
um acidente e faz alguns meses um outro foi 
suspenso.  
Agora o caso está encerrado.  
Será? 
Mas e se pudéssemos realmente ter a 
capacidade enxergar o passado e saber 
exatamente como ocorreu o acidente? Como a 
literatura nos permite isso, vou descrever 
como ocorreu o acidente: realmente o seu 
Osvaldo estava com o balde cheio de óleo na 
mão e realmente teve um corte pela manhã, 
mas o que ele não contou é que a Tia Lurdinha 
já estava no local quando ele subiu no tanque 
e realmente abriu novamente o corte, nisso o 
Osvaldo chamou ela para ajudar e quando ela 
se aproxima, agarra a faxineira. Tia Lurdinha 
que não era dessas, dá um empurrão no 
Osvaldo que era só a capa da flauta acaba 
caindo e ficando desacordado. A tia corre para 
chamar o Técnico de Enfermagem achando 
que tinha matado o coitado e o resto você já 
sabe. 
Devemos estar cientes que os eventos dos 
acidentes não são descobertos, são 
construídos e esta construção tem a influência 
de diversos fatores e muitos nunca 
chegaremos a saber. 
Como disse Todd Conklin: O erro humano não 
é uma escolha. O erro humano não é 
intencional, o erro humano é simplesmente 
um erro que um trabalhador humano comete. 
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