
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                          

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                                                        

                                                

 

Imagem quase 
Segura 
 

        vida útil de uma corda de segurança nunca 
ultrapassará o prazo de validade, sendo na 
grande maioria dos casos um período inferior, 
em função dos naturais desgastes e 
deterioração provocados pelo uso. 
O grande problema da vida útil é a dificuldade 
de ser determinada previamente, pois é muito 
variável, já que é determinada por muitos 
fatores. Entre os fatores mais importantes 
podemos destacar a intensidade do uso, ou 
seja, se é ele mensal, semanal ou diário. 
Também devemos considerar os cuidados no 
uso, as ações para a conservação do 
equipamento e a necessária manutenção. As 
condições ambientais como a exposição à luz 
do sol (raio ultravioleta), a contaminantes 
presentes no ambiente, além de choques, 
perfurações, abrasões, cortes, entre outros, 
podem encurtar a vida útil do equipamento. 
Todos esses fatores influenciam o desgaste e a 
deterioração das cordas de segurança, e dentro 
dessa realidade, uma corda pode ter uma vida 
útil de alguns anos ou de poucas semanas, ou 
ainda pode ter a sua confiabilidade 
comprometida em um único uso. 
A vida útil de uma corda de segurança somente 
pode ser determinada com alguma exatidão 
através de um processo de monitoramento 
constante, que inclui inspeções periódicas para 
detecção de danos visíveis. 
Para os danos invisíveis, como a fragilização 
das fibras por radiações ou reações químicas, 
apenas os ensaios em laboratório de amostras 
retiradas das cordas em uso podem determinar 
o ritmo de degradação e o prazo para 
substituição dos equipamentos dentro de uma 
determinada condição de trabalho. 
Dentro de uma mesma empresa, 
equipamentos podem enfrentar diferentes 
condições de uso e consequentemente 
apresentarem diferentes prazos de vida útil. 
Um exemplo disso é o que acontece em 
algumas empresas em que os calçados de 
segurança usados por certos departamentos 
são substituídos apenas quando o prazo de 
validade vence, no entanto, os mesmos 
modelos de calçados utilizados por equipes de 
manutenção ficam desgastados em seis meses 
e precisam ser substituídos com maior 
periodicidade. 
Isso também pode acontecer com cordas, em 
que a vida útil do equipamento pode ser maior 
ou menor entre diferentes equipes e rotinas de 
trabalho de uma mesma empresa. 
Autor: Luiz Spinelli – “Manual sobre cordas de 
segurança - Padrão ABNT NBR 15986”. 
 

 

 

 

        m problema difícil de resolver está 
relacionado com o ruído gerado por bicos de 
ar comprimido. O ruído é gerado na saída do 
ar e no impacto deste ar com o material. 
Já sofri muito com este problema e vou dar 
algumas sugestões sobre o assunto. 
A primeira alternativa é avaliar o modelo de 
“bico” de saída de ar que está sendo utilizado. 
Há vários modelos, alguns com vários furos 
para saída, que diminuem o ruído gerado. 
Porém, dependendo do processo, não é uma 
redução tão elevada, pois o ruído não é gerado 
tanto na saída, mas principalmente com o 
impacto no material jateado. 
Uma alternativa que pode complementar a 
ideia anterior é avaliar se a pressão de ar 
utilizada é realmente a necessária. Em uma 
empresa consegui diminuir a pressão de saída 
de 7 bar para 5,5 bar (todo dia se diminuía um 
pouco) como resultado conseguimos uma 
redução de 6 dBA sem afetar a qualidade do 
processo. 
Por fim, dependendo do processo, é 
interessante o uso de um sensor ou outra 
forma de evitar que a saída de ar seja 
contínua. 
Como o ruído é muito elevado, qualquer 
tempinho que você consiga desligar irá 
diminuir a dose do dia. 
Lógico que isto irá variar para cada atividade, 
mas estas sugestões podem ajudar a reduzir 
bem o ruído na sua empresa. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho 
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Mais um excelente material 
produzido pelo Luiz Spinelli para a 
capacitação dos profissionais 
prevencionistas. Manual que 
apresenta de forma abrangente e 
didática as características técnicas, 
as aplicações, os cuidados, a 
manutenção e os critérios de 
seleção das cordas de segurança. 
Baixe aqui: http://bit.ly/31So39k 
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Parabéns ao motorista do ônibus que 
ao ver duas mulheres brigando por um 
assento, gritou: "O lugar é da mais 
gorda". Foram as duas de pé. 


Do jeito que venho vivendo acho que 
na minha lápide vai estar escrito 
"Aguentou foi muito". 
 
 

 

Piadinhas 

Vamos lá, senhores! 
 
Nesta edição assuntos interessantes 
sobre laudo de insalubridade, um erro 
que eu cometia sobre Aposentadoria 
Especial, tem também uma carta a um 
jovem TST, além da libertação por meio 
da Segurança do Trabalho e muito 
mais. 
Não perca tempo e inicie a leitura o 
quanto antes. 
 

Prof. Mário Sobral Jr. 

http://bit.ly/31So39k


 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

   
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      aro colega prevencionista, 
  
Sei que apesar de todo um esforço para 
conseguir o primeiro emprego você agora está 
esperando boas notícias neste início de 
carreira, porém como sou extremamente 
direto e sincero vou dizer algumas palavras 
que não têm o intuito de desmotivá-lo, mas 
sim de fazer um alerta e que realmente 
gostaria que alguém tivesse me dito quando 
comecei a trabalhar. 

 
Gostaria de iniciar dizendo que não somos 
uma prioridade na empresa e com isso não 
quero que você ache que todos os empresários 
são mercenários e que só querem sugar o 
trabalhador, mas queria que você entendesse 
que a maioria dos setores de uma empresa 
também não são prioridade e que só 
conseguem os recursos para desenvolverem 
suas atividades apresentando dados que 
demonstrem para o patrão que vale a pena 
investir no seu setor. 
Outro ponto que demorei para entender é que 
quando um trabalhador não entende uma 
informação passada em um treinamento por 

     e você é recém convertido para a Saúde e 
Segurança do Trabalho e tem passado por 
dificuldades para se manter seguindo a 
Prevenção, gostaria de lhe dizer que sei como 
você se sente, no passado também já fui uma 
ovelha errante que não considerava a saúde e 
segurança dos trabalhadores. 
Professor, sempre achei que o senhor já tinha 
começado seguindo a palavra do grande livro, 
as Normas Regulamentadoras. 
Meu filho, posso dizer que apesar de ainda 
estar longe de ser um grande prevencionista, 
pelo menos hoje tento me manter seguindo a 
palavra, apesar de no passado ter cometido 
muitos pecados contra a SST. 
Professor, foi bom eu ouvir isso, mas eu tenho 
que confessar que no meu caso o problema é 
mais grave, pois infelizmente meus erros não 
estão só no passado tenho sido fraco e 
cometido alguns erros ainda hoje. 
Não se martirize, meu filho. Mesmo 
acreditando na Prevenção já faz mais de 20 
anos, não posso dizer que parei de errar, aliás 
todos os seguidores erram, a diferença é a 
frequência e como agimos em relação aos 
nossos erros. 
Mas como posso me manter na estrada 
correta? 
Uma ação que você deve pensar é procurar 
outros colegas convertidos para tirar suas 
dúvidas e revigorar a fé. 
Professor, o problema é que é difícil manter a 
fé na Segurança com tantas agruras no 
caminho! 
Meu filho, o desânimo ao longo da carreira 
prevencionista é normal, já fraquejei algumas 
vezes e sei que irei fraquejar muitas outras, no 
entanto, para conseguirmos manter a 
motivação, precisamos organizar as nossas 
ações e mostrar para a empresa a nossa 
importância.  
Além disso, não podemos parar de ler e reler a 
palavra da Prevenção, leia sempre e participe 
de eventos e sempre esteja próximo de outros 
convertidos que estejam motivados e ativos, 
desta forma você terá a força necessária para 
vencer as dificuldades e possuir argumentos 
para arrebanhar novas ovelhas 
prevencionistas. 
Obrigado, professor! Foi bom conversar com o 
senhor! 
Meu filho, apesar de acreditar que possa ter 
lhe fortalecido um pouco com as minhas 
palavras, preciso ser sincero e lhe dizer que as 
dificuldades não irão parar, mas espero que 
continue tomando as decisões corretas e 
mesmo quando errar de maneira nenhuma 

desista de continuar. 
Autor: Mário Sobral Jr – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho 
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A SST LIBERTA! 
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Piadinhas 

não ter mantido a atenção ou mesmo porque 
não tem um mínimo de conhecimento para a 
assimilação, a responsabilidade pela falha de 
comunicação não é dele, mas sim nossa. O 
profissional de Segurança do Trabalho tem que 
tornar o treinamento atraente o suficiente e 
adequado ao grau de conhecimento dos 
trabalhadores, por mais que para isso precise 
realizar mais de uma tentativa para passar o 
mesmo assunto. 
Mas digamos que depois de todo um esforço 
você conseguiu que o trabalhador entendesse 
a informação, fique feliz, mas vou dizer algo 
que também vai lhe deixar triste, pois ele ter 
entendido não significa que ele irá seguir. Para 
ele seguir a orientação é preciso que concorde 
com a informação passada e acredite ser 
relevante. Porém neste ponto você terá outro 
problema, mesmo que parte dos 
trabalhadores concordem nem todos pensarão 
da mesma forma e pode acontecer que dentre 
os discordantes tenhamos trabalhadores com 
poder de liderança, seja pelo cargo, tempo de 
empresa ou mesmo por ser respeitado pelos 
demais colegas, ou seja, têm grande poder de 
influência sobre os demais trabalhadores, por 
isso tente identificá-los e conseguir convencê-
los da importância das informações passadas. 
Este ponto é bem importante, pois imagine 
que você disse que a execução de 
determinado procedimento é essencial, apesar 
de trazer algum desconforto, porém digamos 
que todos na empresa estão cientes que o 
diretor ou mesmo alguns dos líderes citados 
não seguem este procedimento. Neste caso é 
bem provável que você tenha dificuldade dos 
trabalhadores aderirem ao procedimento. 
Por fim, não quero ocupar muito seu tempo, 
pois sei o quanto de trabalho você deve ter 
para fazer, é necessário ter um sistema de 
gestão para não se tornar um simples 
apagador de incêndio, correndo de um lado 
para o outro para resolver os problemas, ou 
seja, você precisa se tornar um gestor que 
entende as atividades que precisam ser 
realizadas no dia a dia, mas além disso precisa 
passar a ter uma visão das ações mensais, 
anual e dos próximos anos. 
Sei que é um trabalho duro, mas quando dá 
certo é extremamente reconfortante e posso 
afirmar que você ainda cometerá alguns erros, 
mas irá conseguir melhorar muito nos 
próximos anos. 
 

 Um abraço e boa sorte! 
  

O seu eu do futuro. 
 

Autor: Mário Sobral Jr – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho 
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Tenho a teoria que algumas pessoas 
entram na nossa vida só pra gente criar 
anticorpos. 

 
Comprei um shampoo com tantas 
vitaminas que não sei se lavo o cabelo 
com ele ou tomo de 12 em 12 horas. 

 

Meu psiquiatra cobrou 500 reais numa 
consulta para me dizer que tenho dupla 
personalidade. Paguei 250 e mandei 
cobrar o restante da outra. 
 



 
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   rofessor, estou com uma dúvida que não 
encontro a resposta em lugar nenhum. 
Fiquei curioso, meu filho. Qual é a dúvida? 
Para um laudo de insalubridade, como vou 
definir se a exposição é intermitente ou 
eventual? Não achei nenhuma legislação 
específica sobre o assunto. 
Realmente é uma pergunta difícil, mas pelo 
menos posso lhe dar a minha opinião. 
O senhor usa o critério da Portaria 3311 de 89 
que já foi revogada? 
Não, meu filho. Meu critério é o seguinte: se 
não há programação para a atividade, 
considero que a exposição é eventual; caso 
tenha uma programação periódica, considero 
intermitente. 

 
Não concordo, professor! Se tivermos a 
programação de uma determinada atividade 
com periodicidade anual, ainda assim o senhor 
irá considerar como intermitente? 
Na verdade, uso um critério complementar ao 
anterior, além da necessidade de haver uma 
programação para realizar determinada 
atividade, precisamos avaliar qual a 
probabilidade da exposição trazer problemas 
para a saúde do trabalhador. 
Professor, desse jeito vai ficar extremamente 
subjetivo. Acredito que o ideal seria 
estabelecer um critério de tempo, algo similar 
à Portaria 3311. 
O problema é que ao amarrarmos o tempo 
iremos facilitar para os profissionais que 
elaboram o laudo, mas poderíamos acabar 
prejudicando o trabalhador. 
Como assim? 
Imagine que criem uma legislação que 
estabeleça que a exposição será considerada 
intermitente no caso de contato intermitente 
de até 5 dias. Você não acha que dependendo 
da agressividade e das condições de exposição 
o trabalhador pode vir a adoecer mesmo com 
uma exposição superior a 5 dias? 
Entendi, professor! Então na sua opinião a 
solução é estudar detalhadamente o agente, o 
ambiente e os trabalhadores expostos para 
definir se há direito ao adicional. 
Autor: Mário Sobral Jr – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho 

Intermitente x Eventual 
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Por que a galinha bateu a cabeça na 
parede? 
Porque ela estava doida para ter um galo. 


Os prints do Neymar flertando é a prova 
de que você não é ruim de papo, só é 
pobre.  
 

Piadinhas 

 

     rofessor, além do tempo de exposição estou 
com outro problema no laudo de 
insalubridade. 
Qual, meu filho? 
O problema é que o trabalhador já saiu da 
empresa faz pouco mais de um ano e está 
pedindo adicional de insalubridade dos três 
anos que trabalhou na empresa. Mas quando 
fui procurar os laudos do período não 
encontrei nada, porém logo após ele sair, os 
trabalhadores daquela função passaram a 
receber o adicional porque finalmente foi 
elaborado o laudo. Ele entrou na justiça 
justamente porque os colegas o avisaram 
desta mudança. No entanto, entrei nesta 
empresa faz cinco meses e não sei o que faço, 
pois não tenho nenhuma informação oficial do 
período, porém acredito que talvez ele 
realmente tenha direito, apesar do patrão 
estar me pressionando dizendo que isto é coisa 
do passado. 
Meu filho, sua situação realmente é 
complicada, mas o que você pode fazer é 
verificar se houver mudanças na forma de 
realizar as atividades que eram realizadas por 
este trabalhador: 
- procure procedimentos, fotos ou descrições 
da atividade, manuais dos equipamentos; 
- compare o volume de material produzido no 
setor durante o período em que o trabalhador 
estava na empresa e após a elaboração do 
laudo, ou seja, se produção era igual ou 
diminuiu ao longo deste tempo as informações 
serão favoráveis ao trabalhador;  
- verifique se não ocorreu nenhuma alteração 
de layout, pois mesmo se as máquinas e 
equipamentos não mudaram o 
posicionamento mais próximo ou mais 
distante do trabalhador irá alterar sua 
exposição. 
- veja também no setor de RH e com a própria 
Produção se o tempo de trabalho na atividade 
permanece o mesmo. 
Além de tudo isso outro ponto de extrema 
importância é avaliar junto ao setor de 
manutenção como eram e como são realizadas 
as manutenções preventivas dos 
equipamentos do setor, pois com o desgaste 
dos equipamentos (sem manutenção) há a 
possibilidade de a exposição aos riscos 
ambientais dos setores ter realmente 
aumentado. 
Poxa, professor, acho que vai ser enrolado ele 
ter direito a alguma coisa? 
Realmente acho complicado você conseguir as 
informações suficientes para esta 
comprovação, além do mais, no final das 
contas, acabará sendo uma decisão da 

P empresa, pois mesmo que ocorra uma perícia 
a empresa não necessariamente se empenhará 
em obter todos estes dados. 
Mais uma pergunta, professor. Também não 
tenho o LTCAT do período (só do período 
posterior ao que ele saiu) e este trabalhador 
também está cobrando o PPP, neste caso o 
procedimento é o mesmo? 
No caso do LTCAT é interessante dar uma lida 
no parágrafo 3o do artigo 261 da IN 77/2015 
que diz o seguinte: 
O LTCAT e os laudos mencionados nos incisos 
de I a IV do caput deste artigo emitidos em 
data anterior ou posterior ao período de 
exercício da atividade do segurado poderão ser 
aceitos desde que a empresa informe 
expressamente que não houve alteração no 
ambiente de trabalho ou em sua organização 
ao longo do tempo, observado o § 4º deste 
artigo. 
Ou seja, será necessário que a empresa faça 
uma declaração afirmando que considera o 
laudo válido para o período anterior por não 
terem ocorrido alterações. 
No entanto precisa comprovar, pois no 
parágrafo 4o deste mesmo artigo temos o 
seguinte: 
São consideradas alterações no ambiente de 
trabalho ou em sua organização, entre outras, 
aquelas decorrentes de: 
 I - mudança de layout; 
II - substituição de máquinas ou de 
equipamentos; 
III - adoção ou alteração de tecnologia de 
proteção coletiva; e 
IV - alcance dos níveis de ação estabelecidos 
nos subitens do item 9.3.6 da NR-09, 
aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 8 de 
junho de 1978, do MTE, se aplicável. 
Resumindo, é possível, mas também dará 
trabalho para juntar toda a documentação.  
Espero que isto não o desestimule a fazer o 
correto. Boa sorte! 
Autor: Mário Sobral Jr – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     amos lá, senhores! 
Não sei se você sabe, mas além do nosso 
Jornal digital eu também tenho um canal no 
Youtube com vídeos semanais sobre 
Segurança do Trabalho. 
Qual o nome, professor? 
É óbvio, meu filho, o nome do meu canal é 
Jornal Segurito. 
Aproveitando, gostaria de informar que estou 
fazendo uma série de pelo menos quatro 
vídeos sobre a nova NHO 11 - Avaliação dos 
níveis de iluminamento em ambientes internos 
de trabalho. 
 

 
Acesse aqui: http://bit.ly/2WZvnRR 
Aproveite e assista outros vídeos, já são mais 
de 140 gravações. 
Mas não para por aí, ainda tem também o SST 
É O CANAL que faço em parceria com o meu 
amigo Nestor Waldhelm Neto, são mais de 220 
vídeos sobre Saúde e Segurança do Trabalho e 
atualmente estamos fazendo o seguinte: 
estamos comentando todas as Normas 
Regulamentadoras. Já estamos no meio da NR 
18 e o nosso objetivo é comentar todas. 
Precisa estudar as Normas, mas tem ficado 
com preguiça de ler? Acesse o nosso canal e 
assista aos vídeos.  
Acesse aqui: http://bit.ly/2LaYUka 
Para finalizar não poderia deixar de comentar 
do meu podcast, o Segurito em Cast que 
mesmo sendo o de menor alcance é um tipo 
de mídia que adoro fazer e de ouvir pela 
facilidade de acesso.  
Basta ligar e em paralelo você pode limpar o 
quarto, pegar o ônibus ou lavar a louça 
enquanto recebe as informações. 
Já gravei mais de 340 áudios para o Segurito 
em Cast, porém como a plataforma não é 
gratuita para muitas horas eu apenas deixo 
disponível os últimos áudios. 
Acesse aqui: http://bit.ly/2ZJPPCP 
Então sugiro que ao acabar de fazer a leitura 
do Segurito corra para as outras mídias. 
Autor: Mário Sobral Jr – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho 
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O senhor está errado, professor! 
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   rofessor, não sei se eu falo, mas queria fazer 
uma pergunta que talvez o senhor não goste. 
Meu filho, agora vai ter de falar. Mas se é uma 
dúvida pode ter certeza que eu não vou achar 
ruim. 
É porque ouvi em uma palestra o senhor 
comentando sobre a dificuldade de 
estabelecer o tempo de aposentadoria 
especial para os agentes da lista LINACH – 
Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para 
Humanos e acho que o senhor estava um 
pouco errado. 
É esse o seu medo? Veio cheio de dedos para 
comentar uma falha minha, pois não se 
preocupe, realmente estava com a informação 
incompleta. Por isso sempre falo que 
independente de onde venha a afirmação, 
avalie e desconfie da fonte, não com o intuito 
de desqualificar, mas para não ficar satisfeito 
com a primeira resposta. 
 

 
Obrigado, professor. Estava achando que o 
senhor poderia ficar zangado. 
Como disse, não se preocupe, só com o 
contraditório a gente cresce. Mas vamos lá, 
sei que você já sabe a informação correta, mas 
nem todos os leitores entenderam a nossa 
conversa e para que entendam, precisamos 
começar apresentando o artigo 68 do Decreto 
3048/99: 
A relação dos agentes nocivos químicos, 
físicos, biológicos ou associação de agentes 
prejudiciais à saúde ou à integridade física, 

considerados para fins de concessão de 
aposentadoria especial, consta do Anexo IV. 
§ 4o  A presença no ambiente de trabalho, com 
possibilidade de exposição a ser apurada na 
forma dos §§ 2o e 3o, de agentes nocivos 
reconhecidamente cancerígenos em humanos, 
listados pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego, será suficiente para a comprovação 
de efetiva exposição do trabalhador.    
Ou seja, o entendimento que eu tinha do 
§ 4o  é que todos os agentes presentes na 
LINACH dariam direito à Aposentadoria 
Especial e como consequência minha dúvida 
era de quantos anos? 15, 20 ou 25 anos? 
Exatamente, professor, aí que está o erro! 
Pois se dermos uma lida no parágrafo único do 
artigo 284 da Instrução Normativa 77/2015 
teremos o seguinte: 
Parágrafo único. Para caracterização de 
períodos com exposição aos agentes nocivos 
reconhecidamente cancerígenos em humanos, 
listados na Portaria Interministerial n° 9 de 07 
de outubro de 2014, Grupo 1 que possuem CAS 
e que estejam listados no Anexo IV do Decreto 
nº 3.048, de 1999, será adotado o critério 
qualitativo, não sendo considerados na 
avaliação os equipamentos de proteção 
coletiva e ou individual, uma vez que os 
mesmos não são suficientes para elidir a 
exposição a esses agentes, conforme parecer 
técnico da FUNDACENTRO, de 13 de julho de 
2010 e alteração do § 4° do art. 68 do Decreto 
nº 3.048, de 1999. 
Perfeito, meu filho. Na época não havia lido 
este item que deixa claro que não são todos os 
agentes da LINACH, mas apenas aqueles que 
possuem Número CAS e que estejam listados 
no Decreto 3048/99 e para estes o critério 
será apenas qualitativo. 
Antes de concluir, não me venha mais com 
estes medos bobos. Toda vez que tiver uma 
dúvida questione, independente de quem 
seja.  
Um abraço e até a próxima edição. 
Autor: Mário Sobral Jr – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho 
 

 

P 

 Na escola: 
- Seguritinho, fale uma frase com a 
palavra capacidade. 
- Essa é fácil, professora. Quando morava 
na roça eu era meio abestado, aí eu vim 
capacidade e miorei. 


- Qual a fórmula química da água benta? 
- Não sei, não! 
- H Deus O. 

Piadinhas 
 

Um homem é parado pela polícia depois 
de ser perseguido em alta velocidade: 

- Sabe, foi a coisa mais divertida que me 
aconteceu hoje - diz o policial. Se me der 
uma boa desculpa, não registro a multa. 

- Há três semanas, minha mulher me 
trocou por um policial - explica o homem. 
Quando vi o seu carro vindo, achei que o 
senhor queria devolvê-la. 
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