
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                          

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                                                        

                                                

 

Sem 

      pesar de eu sempre comentar da 
necessidade de passar informações sobre 
Segurança do Trabalho para os trabalhadores 
com intuito de diminuir o número de 
acidentes, preciso confessar que infelizmente 
não é algo tão eficiente, simplesmente porque 
o homem, um ser racional, simplesmente não 
age com a razão. 
Como assim, professor? 
Imagine que você queira comprar um carro e o 
vendedor diga que o freio é excelente, que há 
barras laterais de proteção e que foi o veículo 
mais vendido do ano. Talvez isto ajude na 
decisão, mas boa parte dos clientes não irão 
levar em consideração muitos dos argumentos 
técnicos e irão pensar primeiro no prazer que 
será dirigir aquele carro. 
Mas não tem como comparar, no caso das 
empresas estamos falando de acidentes que 
trarão consequências aos trabalhadores. 
Ok, meu filho. Então vamos a outro exemplo. 
Um fumante, apesar da dependência, 
consegue parar de fumar? 
Sim, professor! 
Pois bem, você tem alguma dúvida de que a 
maioria dos fumantes sabem os malefícios do 
cigarro e que se fosse usar da razão já teriam 
parado faz tempo? 
Tá certo professor, mas há um vício envolvido. 
Tive um colega de trabalho que sabia de tudo 
o que era possível sobre o cigarro e nunca 
parou de fumar, mas um belo dia largou e 
nunca mais fumou. Fiquei curioso para saber 
como de repente ele havia conseguido parar e 
quais argumentos racionais haviam-no 
convencido. 
Ele disse que não foi bem um argumento, ele 
tinha um colega de infância que também era 
fumante e que havia falecido de câncer no 
pulmão e ele viu que poderia acontecer com 
ele também. 
Taí, professor. O argumento foi a morte! 
Na verdade, não. Em toda carteira de cigarro e 
qualquer campanha há a indicação de morte e 
todas as mazelas, mas antes ele fazia chacota 
com a situação. O que o convenceu foi a 
emoção relacionada ao fato da morte do 
amigo. Ou seja, devemos continuar passando 
informações para que o trabalhador tenha 
argumentos que apoiem a sua decisão de 
forma racional, mas em muitos casos a decisão 
para a mudança de comportamento 
dependerá do seu lado emocional. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  

      ocê lembra de quando era criança e alguém 
pedia para você ficar vigiando o leite ferver? 
Era tenso, professor, minha mãe sempre pedia 
e alguma vezes eu patetava e acabava 
deixando tufar e melecava tudo. Levei muito 
puxão de orelha pela falta de atenção. 
Agora imagine o seguinte, você estava de olho 
e ainda assim tinha deslize. Percebe que é 
parecido com o que ocorre na área de 
Segurança do Trabalho? 
Não adianta termos apenas inspeções como 
medida de proteção para os trabalhadores, 
pois se em algo simples como vigiar um leite 
podemos falhar, imagine em uma situação em 
que há mais de um item que nos chama a 
atenção. 
O que vamos fazer então? 
Não deixe de fazer a inspeção, mas além disso 
tenha outras formas de proteção, no caso do 
nosso exemplo, além da nossa “atenção” se o 
leite tivesse um termômetro ligado a um 
sensor que desligasse o forno a determinada 
temperatura a possibilidade de levarmos o 
puxão de orelha ia cair quase a zero. 
O mesmo deve ser feito nos processos de 
maior risco. Precisamos ter proteções 
redundantes, ou seja, mesmo que o 
trabalhador erre o equipamento terá uma 
forma de identificar a falha e manter a 
segurança do operador. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  
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Quer algumas dicas para orientar 
os líderes da sua empresa? Este 
livro do Prof. Hudson é uma boa 
aquisição. Linguagem fácil e direta, 
com muito bom senso e 
experiência, embalados com um 
bom embasamento técnico. 
 

 
 

 

Prezados Prevencionistas, 
 

Neste mês a edição está uma mistureba 
só, tem texto sobre DDS, proteções 
redundantes, temperatura efetiva, 
eSocial, CIPA e na crônica do mês um 
história sem o tradicional humor, mas 
com outras emoções. 
E aproveito para lhe pedir um favor: 
ajude a compartilhar estas e outras 
informações da área, quanto mais 
difundimos a SST, mais o setor irá 
crescer. 
 
 

Prof. Mário Sobral Jr. 
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Eu só queria ir para a escola ver meus 
amigos, voltar para casa e ter mais um 
mês de férias. 


Dependendo do próximo presidente 
não haverá passagem de faixa 
presidencial, mas de tornozeleira 
eletrônica. 
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      empre recebo mensagens pedindo material 
para DDS e fico espantado, pois parte das 
vezes não há interesse sobre os temas, apenas 
que sirva para DDS. 
Professor, mas às vezes é duro ter assunto 
para falar todo dia. 
Precisamos entender que entre fazer um 
diálogo diário, apenas por obrigação e fazer 
semanal, quinzenal ou até mais esparsado, 
porém bem preparado, não há dúvidas de que 
a segunda opção ganha fácil. 
Para ajuda-lo vou dar algumas dicas rápidas 
sobre como preparar um bom DDS. 
1. Prepare o DDS: mesmo que você seja bom 
de improviso, gaste um tempo elaborando o 
material, coordenando as ideias para que 
tenha mais facilidade e fluência. 
2. Contextualize a informação: não adianta ter 
uma lista de 300 DDS com temas que não 
tenham relação com a atividade da sua 
empresa e mesmo quando têm é preciso que o 
trabalhador entenda esta relação. 

       foco desse texto será nas condições de 
conforto térmico nos termos da NR 17 (você se 
lembra dessa norma, meu caro? Lembra? 
Ergonomia! É claro meu jovem gafanhoto), lá 
nós temos os requisitos técnico-legais para a 
promoção de um ambiente com melhor 
qualidade, pensando nos campos físicos, 
cognitivos e organizacionais da Ergonomia, e 
consequentemente na prevenção de Doenças 
Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho, as 
famosas DORTs. 

 
 

 Todavia, há no subitem 17.5.2 requisitos para 
se obter, quantitativamente, um ambiente de 
trabalho confortável para alguns locais 
específicos (salas de controle, laboratórios, 
escritórios, ambientes administrativos 
diversos, entre outros.) e que são diretamente 
relacionados aos conhecimentos de Higiene 
Ocupacional (Você acha mesmo que eu 
deixaria de falar desse tema? Não meu caro). 

Precisamos de muito 

mais que um nó cego 

 
 

 

     rofessor, outro dia assisti a uma palestra de 
um alpinista e apesar de não tratar sobre NR 
35, aproveitei bastante. Um dos itens que ele 
comentou foi sobre o quanto um nó pode 
danificar uma corda. 
Gostaria de ter assistido a esta palestra, é um 
tema importante e tenho pouco conhecimento 
sobre o assunto. O que ele falou mais? 
Que tudo depende da escolha do nó, tem 
alguns que diminuem mais a resistência que 
outros e não é apenas o tipo de nó que 
influencia, mais o tipo de material da corda 
também irá influenciar na maior ou menor 
perda de resistência. 
Meu filho, o único nó que eu conheço é aquele 
que lembra alguns dos meus alunos. 
Qual é esse, o “volta do fiel”? 
Não, meu filho, é o nó cego mesmo. 
Sacanagem, professor! O alpinista citou 
diversos tipos, alguns para unir pontas de 
corda, como o nó cavalgante, escota duplo, 
oito pelo chicote. 
Não conheço nenhum. 
E tem mais um monte, tem os nós de laçada, 
para prender a corda no mosquetão, nós de 
ancoragem e mais uma dezena. Pensei logo no 
pessoal da construção civil que detona as 
cordas fazendo o tal de nó cego e perdendo a 
resistência da corda e consequentemente 
diminuindo a própria segurança. 
É verdade! Valeu pelas dicas, meu filho. Vou 
dar uma pesquisada sobre o assunto. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  
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Vamos falar sobre temperatura,  

meus caros? (Parte 02) 
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Podemos analisar que o conforto passa 
diretamente pelos níveis de ruído interno, 
umidade relativa, velocidade do ar e adivinha? 
TEMPERATURA! “Mas qual temperatura, nobre 
Professor Gustavo?” pergunta meu estimado 
aluno ... você pode pensar nos valores do 
Anexo 03 da NR 15 ... #sqn (só que não), pois o 
valor de temperatura mencionado refere-se à 
temperatura efetiva, ou seja, não é o mesmo 
valor obtido nas avaliações de insalubridade e 
para isso precisamos, obviamente, de uma 
metodologia diferente para avaliar essa 
condição. Atualmente a temperatura efetiva 
encontra-se em uma faixa de 20 a 23 graus 
centígrados, e se trata de um intervalo onde 
acredita-se (isso mesmo ACREDITA-SE, já que 
estamos falando de um valor com confiança 
estatística inferior a 100%) que a maior parte 
dos trabalhadores podem desenvolver suas 
atividades profissionais sem qualquer tipo de 
desconforto gerado por um ambiente de 
trabalho quente ou então, que é o mais 
comum, extremamente frio, principalmente 
pelo uso abusivo do ar condicionado. Essa 
análise faz uso de uma ferramenta bem 
conhecida entre os Higienistas Ocupacionais 
que é o “Ábaco de Temperatura Efetiva”, onde 
por meio da temperatura de bulbo úmido, 
bulbo seco e da velocidade do ar conseguimos 
quantificar qual é a temperatura a que os 
trabalhadores estão expostos em situações 
como as previstas no item 17.5.2 da NR 17.  
Autor: Gustavo Rezende – Téc. de Seg. do 
Trabalho e Prof. no SENAC de Santo André. 

3. O primeiro D significa “Diálogo”, ou seja, 
possibilite que o trabalhador possa falar, 
mesmo que para isso você não consiga 
concluir toda a informação do dia, não se 
preocupe você tem todos os outros dias para 
continuar. Ouvir o trabalhador pode fazer 
bastante diferença na identificação e no 
entendimento da sua percepção em relação 
aos riscos. 
4. Peça para outros líderes como cipeiros, 
fornecedores ou mesmo trabalhadores para 
realizarem o DDS, esta diversidade deixará as 
conversas mais atraentes. 
5. Cuidado para não usar termos técnicos, pois 
aquilo que para os profissionais da área pode 
ser óbvio, pode parecer mandarim para 
determinados trabalhadores. 
6. Não esqueça de registrar a realização do 
DDS, são gotas de informações que têm sua 
parcela de contribuição e podem servir como 
argumentos legais em diversas situações. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  

 

Um pai disse ao filho: 
- Se você tirar nota baixa na prova de 
amanhã, me esqueça! 
No dia seguinte quando ele voltou da 
escola o pai perguntou: 
- E aí, como foi a prova? 
O filho responde: 
- Quem é você? 


Antigamente ninguém queria ficar 
comigo. Hoje em dia está igual 
antigamente. 


Fui parado em uma blitz hoje, e o policial 
perguntou por que meu carro estava sem 
placa. 
Eu respondi: 
Porque ele usa Colgate Total 12. 
Rimos muito e fui preso. 
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    magine que você tem uma fábrica que 
produz cimento e finalmente o mercado voltou 
a aquecer e você vai fazer novas contratações 
(tomara que eu esteja com a “adivinhice” em 
dia, hein meu filho?) 
É verdade, professor! Estou com medo aqui na 
empresa. Mas, foco professor, volte para a 
história. 
Pois bem, caso você resolva contratar 
funcionários para realizar a carga e descarga 
dos caminhões e tem uma fila com dez 
candidatos. Você contrataria o de melhor 
currículo, mesmo verificando que ele é o mais 
fraco da fila? 
Professor, não vou precisar de um cara muito 
pensante. Vou contratar o mais forte. 
Entendo, o seu argumento. Mas, pense bem, 
nós trabalhamos com prevenção e 
consequentemente com Ergonomia, ou seja, 
parte do nosso objetivo deveria ser o de 
adaptar o posto de trabalho ao trabalhador. 
Mas professor, como vamos colocar um cara 
fraquinho para carregar sacas de cimento de 
42,5kg? Ele não vai durar um dia. 
Pois, se pensarmos direito, vamos perceber 
que nem o fortão vai durar. Na verdade o 
correto seria utilizar sistemas mecanizados 
para realizar este tipo de trabalho ou então 
diminuir o tamanho das sacas. 
Ok! O senhor venceu, mas acho difícil de 
implantar isto na prática. 
Em nenhum momento disse que era fácil, mas 
o primeiro passo é reconhecer a possibilidade, 
pois se não fizermos nem isso, fica difícil. 
Depois precisamos levantar os custos do 
investimento e dos atuais gastos com 
afastamentos. Boa parte dos profissionais de 
Segurança do Trabalho, acham que a empresa 
não vai aceitar, mas não fazem o básico, ou 
seja, levantar os dados para poder receber 
pelo menos o não. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  

 
 

primeiramente eletrônica. Havendo 
inconsistência, poderá já ser gerada uma 
multa eletrônica pelo descumprimento de 
legislação. 
Numa comparação simples, foi o que 
aconteceu com a Declaração de Imposto de 
Renda onde, depois da informatização, houve 
uma maior facilidade do governo em validar 
os dados dos contribuintes, pois esses dados 
estão todos disponíveis para a Receita 
Federal. 
O módulo específico de Saúde e Segurança do 
eSocial está previsto para entrar em vigor em 
julho de 2018. Para se ter uma ideia da 
evolução, basta imaginar que a maioria dos 
documentos que são usados hoje, poderão 
ser acompanhados diretamente no e-Social, 
tais como: 
•          PPP – Perfil Profissiográfico 
Previdenciário; 
•          CAT – Comunicação de Acidente do 
Trabalho; 
•          GPS – Guia da Previdência Social; 
•          CTPS – Carteira de Trabalho e 
Previdência Social; 
•          Livro de Registro de Empregado; 
•          Folha de pagamento; 
•          Entre outros. 
 Chegou a hora da valorização dos 
profissionais de saúde e segurança do 
trabalho, pois o que sempre foi feito por nós, 
agora será mostrado a todos! 
Pode custar caro para as empresas não 
possuírem um profissional de SST para fazer a 
gestão de suas informações! 
Autor: Alexandre Pinto da Silva - Engenheiro 
de Segurança do Trabalho e Higienista 
Ocupacional.  
 

Posso realizar este treinamento? 
 
 

    revisto para entrar em vigência em janeiro 
de 2018 para as empresas que tiveram um 
faturamento em 2016 acima de R$ 78.000.000, 
o eSocial é um projeto do Governo Federal que 
visa a unificação das informações que as 
empresas prestam aos diversos órgãos 
governamentais em relação a seus 
empregados, informações estas trabalhistas, 
previdenciárias, fiscais, tributárias entre 
outras. 

 
 

Estas informações permitirão um melhor 
acompanhamento e fiscalização pelos órgãos 
oficiais (Receita Federal, Ministério do 
Trabalho, Caixa Econômica Federal, 
Previdência Social) das informações das 
empresas e de seus empregados, permitindo 
com maior facilidade a garantia dos direitos 
previdenciários e trabalhistas aos 
trabalhadores brasileiros, simplificando a 
forma do cumprimento das obrigações legais 
das empresas e aprimorando a qualidade das 
informações das relações de trabalho no 
Brasil. 
Por exemplo, a fiscalização do governo em 
relação às empresas se iniciará primeiramente 
com o cruzamento de dados, com o sistema 
sendo capaz de informar qualquer 
inconsistência nas informações prestadas, 
facilitando a fiscalização que será, 

O futuro está chegando com uma  

revolução nos registros de dados das empresas 
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     ma das perguntas que mais recebo é a 
seguinte: Professor, eu sendo Técnico de 
Segurança do Trabalho (ou Engenheiro) posso 
realizar tal tipo de treinamento? 
E qual o problema, professor? Eu também 
tenho esta dúvida em relação a alguns 
treinamentos. 
O problema é que boa parte das vezes a 
pessoa só quer saber se pode ou não pode, 
porém ela não tem nem os conhecimentos 
básicos sobre o assunto e ainda assim pensa 
em realizar este tipo de treinamento. 
Mas se legalmente o profissional puder realizar 
o treinamento, basta estudar. Não é isso? 
Ok, meu filho. O problema é que esta pergunta 
muitas das vezes não vem casada com este 

pensamento. Além disso, para alguns temas 
não basta apenas estudar é preciso ter contato 
com a área, para identificar situações que 
nunca estarão em livros e que só a prática irá 
lhe preparar.  
Por exemplo, sou convidado com frequência 
para dar treinamentos de NR 10, mas como só 
tenho uma noção básica sobre os temas, 
nunca aceitei.  
Precisamos entender que não basta ter o 
respaldo legal, é preciso ter o conhecimento 
para possibilitar um treinamento de qualidade 
e consequentemente aumentar a segurança 
dos trabalhadores treinados. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  

 

 

 

A esposa estava lavando a louça enquanto 
seu marido tomava uma cerveja sentado 
no sofá.  
De repente o marido se vira para esposa e 
pergunta: 
- Amor, o que você fazia antes de casar 
comigo? 
E a mulher, sem pensar duas vezes, 
responde: - Eu vivia!  

 

Piadas: http://www.piadas.co

m.br/ 
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     aquele ano a empresa estava em queda no 
precipício, dos 1200 trabalhadores do início do 
ano anterior, sobraram apenas 490. O 
Engenheiro de Segurança do Trabalho já havia 
rodado e restavam três Técnicos de Segurança 
do Trabalho, dentre eles eu. Mulher, mãe 
solteira de um filho de sete anos, a mais nova 
dentre os três e com menos experiência. Mas 
eu não podia perder aquele emprego. 
Pelo menos havia conseguido passar a marca 
de profissional dedicada, ultimamente, na 
verdade, com a necessidade, já era vista como 
um sinônimo de empenho. 
 

 
 

Naquele dia, o Marcos, o outro TST ia ter uma 
prova na universidade e não poderia ficar para 
acompanhar um serviço complicado após o 
expediente e perguntou se eu não poderia 
substituí-lo. Não era o meu planejamento, mas 
lembrei do ano difícil e do dinheiro da hora 
extra e liguei na mesma hora para saber se a 
minha mãe poderia ficar com o Leozinho. 
Agradeci o milésimo favor, e me prometi a dar 
mais abraços e dizer mais eu te amo, achei até 
que ela merecia uma filha melhor. 
A noite foi um desespero, quase um princípio 
de incêndio que junto com os brigadistas 
consegui controlar. O saldo até que foi 
positivo, o trabalhador do setor do início do 

incêndio só teve leves queimaduras, ou seja, 
foi uma prova, literalmente de fogo, que 
consegui passar e orgulhosamente me saí 
muito bem. 
Na sexta feira fui chamada ao RH, o calafrio 
subiu pelas costas e o coração acelerou, fui 
pensando: Depois de todo meu empenho, será 
que eu seria demitida? Entrei na sala 
apreensiva e a gerente, D. Sílvia, começou 
falando: Suzana, eu queria lhe parabenizar 
pela sua atuação na noite passada, a empresa 
e principalmente o empregado têm muito a 
lhe agradecer. 
Com os músculos relaxando e o coração 
diminuindo a taquicardia, agradeci e disse a 
resposta clichê de que havia feito o meu 
serviço. 
A gerente continuou: No entanto, tenho uma 
notícia ruim, nem de longe você seria minha 
primeira escolha e sei as consequências para 
sua vida pessoal, mas com as finanças da 

J O R N A L  S E G U R I T O

N 

 

     rofessor, este mês ia concluir o processo da 
CIPA, mas acabou dando umas broncas com o 
gerente e não consegui concluir no prazo. O 
que eu faço? 
Meu filho, entendo ser um problema, mas não 
tem muito o que fazer, retome as ações e 
conclua o processo, porém recomendo que 
formalize a situação.  
Mas a minha empresa pode levar uma multa! 
Vamos, lá! Se você tinha algo para entregar no 
dia 10 e só vai concluir no dia 20, como você 
chegaria com esta informação para o seu 
chefe? 
Acho que eu iria fazer o cronograma das ações 
e buscar os argumentos que me levaram ao 
atraso. 
Exatamente! Não tem mais jeito, porém não 
podemos ficar desesperados. No caso do 
atraso do processo da CIPA, precisamos 
replanejar, formalizar o atraso em uma 
reunião, se possível, indicando os motivos que 
levaram ao atraso e concluir o serviço.  
Em uma fiscalização não necessariamente a 
empresa será multada se o fiscal pode até 
identificar o problema, mas talvez ao perceber 
que tudo já está caminhando ou mesmo 
concluído, deixa passar. Pois é muito melhor 
um pequeno atraso do que não ter nada 
realizado. 
Então seja na CIPA ou qualquer outro tipo de 
atraso, relacionado ou não à legislação, não 
perca tempo chorando pelo leite derramado, 
replaneje, registre e bola para frente. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  
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Gata, você não é susto, mas acelerou meu 
coração. 


Você é muito linda, parece aqueles cafés 
na cama que o pessoal rico recebe. 


Moça, não sei qual é o seu convênio, mas 
meu plano é você. 


Gata, cuida bem da sua mãe, um dia ela 
será minha sogra. 


Você não é pescoço mas mexeu com a 
minha cabeça. 
 

empresa abaladas e você sendo a técnica com 
menos tempo de casa, a direção estabeleceu o 
seu nome para o desligamento.  
Nunca levei uma facada, mas acredito que a 
sensação seja parecida, a lâmina deslizando 
pelas costas e cravando rapidamente sem dar 
tempo nem do sangue escorrer.  
Respirei fundo, disse que entendia a situação 
da empresa e que esperava que quando as 
finanças melhorassem o meu nome não fosse 
esquecido. O resto da conversa e a lembrança 
da assinatura dos papéis foram totalmente 
apagados da minha memória.  
Fui para casa com uma sensação de impacto, 
como se flutuando durante um acidente e com 
um gosto amargo na boca. Pensava como eu 
iria manter o Leozinho na escola e pagar o 
aluguel do apartamento. 
Cheguei em casa, mas resolvi que naquele fim 
de semana nem minha mãe, nem o meu bebê 
saberiam da situação, teríamos dois dias 
tranquilos. 
O Sábado passou lento, mas acreditei que já 
havia assimilado o golpe. Porém já com o 
Domingo acabando e com o som da chuva 
torrencial que chacoalhava as janelas, não 
aguentei e o golpe voltou a doer. Comecei a 
chorar no sofá da sala. Leozinho passou 
correndo, rapidamente tentei disfarçar, mas 
era uma criança esperta e percebeu a minha 
tristeza. Me deu um abraço e na sua 
maturidade de seis anos, disse: 
Mamãe, não tem problema chorar, com 
certeza é algo muito triste porque até papai do 
céu está chorando junto com você. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  

 
 

        
 
Baixe neste link dois infográficos que 
elaborei, um sobre PPRA e o outro sobre 
Ergonomia. 

http://bit.ly/2tvjELP 

Infográficos Segurito 
 

Atrasei o processo 

da CIPA 

https://www.jornalsegurito.com/single-post/2017/07/14/Infogr%C3%A1fico-PPRA
https://www.jornalsegurito.com/single-post/2017/07/17/Inforgr%C3%A1fico-Riscos-Biomec%C3%A2nicos-Ergonomia
http://bit.ly/2tvjELP

