
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                          

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                                                        

                                                

 

     a percepção da maioria dos trabalhadores a 
toxicidade dos produtos químicos está muito 
relacionada com o odor no ambiente de 
trabalho. 
Com certeza, professor. Aqui na empresa 
iniciou um novo processo com um produto 
muito fedorento e os trabalhadores já 
começaram a falar em insalubridade, porém 
fui perguntar para o químico responsável e ele 
disse que este produto é bem tolerado pelo ser 
humano e completou dizendo que o problema 
da empresa era um outro produto que tem um 
odor até agradável, parece suco de laranja e 
mesmo sendo um solvente bem mais tóxico, os 
trabalhadores nunca reclamaram.  

 
Meu filho, o pior é quando o produto é 
extremamente perigoso e é inodoro, ou seja, 
não tem cheiro, como por exemplo o gás de 
cozinha ao qual é acrescentado mercaptano 
para servir de alerta aos usuários em caso de 
vazamento. 
Professor, mas tem até tabela de limiar de 
odor. Não devemos utilizá-las? 
Não deve ser nosso único e principal método 
de identificação, primeiro porque há uma 
grande variabilidade na percepção, os valores 
tabelados são apenas uma referência. Além 
disso, alguns produtos, após uma exposição 
prolongada anestesiam o olfato, como por 
exemplo a metil-etil-cetona que a princípio 
teria o limiar de odor de 0,27 ppm. 
Por fim, alguns produtos têm o limiar de odor 
superior ao limite de tolerância, por exemplo o 
óxido de etileno tem o limiar de odor de 851 
ppm, mas o seu limte de tolerância é de 39 
ppm na NR 15 e se formos utilizar como 
referência a ACGIH não passa de 1 ppm. 
Ou seja, você pode utilizar estes valores como 
uma forma de identificar um vazamento, mas 
não é um controle eficiente, principalmente se 
o produto é de alto risco para os 
trabalhadores. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  
 

       rofessor, sou Técnico de Segurança do 
Trabalho e nunca me registrei no CREA. É 
preciso? 
Primeiro vamos entender o que o Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia -  CREA faz. Basicamente tem por 
objetivo regulamentar e fiscalizar o exercício 
de profissões específicas e para realizar esta 
fiscalização é preciso ocorrer o registro do 
profissional. Por exemplo, um Engenheiro de 
Segurança do Trabalho não poderá realizar 
suas atividades de forma legal sem estar 
registrado no CREA. 
Ok, professor. Mas e o Técnico de Segurança 
do Trabalho? 
Calma agoniado! Atualmente, o Ministério do 
Trabalho e Previdência Social - MTPS concede 
Registro Profissional a trabalhadores 
pertencentes a 14 categorias profissionais 
regulamentadas por leis federais, dentre elas a 
do Técnico de Segurança do Trabalho. O 
registro é bem simples, basta acessar o 
seguinte endereço e enviar os dados por via 
digital: 
http://sirpweb.mte.gov.br/sirpweb/pages/soli
citacoes/solicitarRegistro.seam 
Ou seja, para não ficar dúvidas, não há a 
obrigatoriedade legal do TST ter registro no 
CREA, pois já possui o registro pelo MTPS. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  
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Neste mês não vou indicar apenas um 
livro, pois recebi dois presentes que 
não poderiam aguardar mais um mês. 
Primeiro recebi o livro do Prof. Samir 
Gerges sobre protetores auditivos, um 
livro excelente. Começa com um 
histórico interessantíssimo, depois vai 
explicando ponto a ponto sobre 
vantagens, limitações, normas e tudo  
o mais relacionado aos protetores. 
Na semana seguinte, mais um 
presentão, o livro do auditor fiscal 
Alexandre Sabino que é bem 
conhecido nas redes sociais e que só 
produz vídeos de qualidade. O seu 
livro comentando a NR 5 mantém a 
mesma objetividade dos vídeos. 
 
 
 

 
 

 

Prezados Prevencionistas, 
 

Neste mês a edição está questionadora, 
várias perguntas serão respondidas 
para entendermos melhor a Segurança 
do Trabalho. 
Vamos responder sobre perícia, EPI, 
súmula, NRRsf, CA vencido, análise 
ergonômica, dentre outras questões. 
Além de tudo isso, na última página a 
minha crônica mensal, neste mês com 
“Ações no Pensamento”. 
No final ainda tenho uma pergunta: 
Será que você vai gostar? 
 
 

Prof. Mário Sobral Jr. 
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Meu chefe comprou um carro novo, aí 
cheguei e falei: Caramba, que carrão! 
Ele virou e disse: Se você batalhar 
muito nessa vida, se esforçar ao 
máximo todos os dias e der o melhor 
de si, ano que vem troco por um 
melhor ainda. 


Não sou contra todas as sogras, adoro a 
sogra da minha mulher! 
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NR 5 Comentada 
Alexandre Sabino 
Ed. Cia do Ebook 
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     ocê já ouviu dezenas de vezes que EPI é o 
último recurso que devemos utilizar para a 
proteção do trabalhador, mas talvez tenha 
pensado que é um pouco exagerada esta 
afirmação, pois o tal do EPI até que protege, 
não é mesmo? 
Professor, eu realmente fico na dúvida, por 
exemplo, ao ler a norma de Sistema de Gestão 
de Saúde e Segurança Ocupacional, a famosa 
OHSAS 18001, no seu item 4.3.1. - 
Planejamento para identificação de perigos e 
avaliação e controle de riscos teremos que os 
controle devem seguir a seguinte hierarquia: 
a) eliminação; b) substituição; c) controles de 
engenharia; d) sinalização/advertências e/ou 
controles administrativos;  e) equipamento de 
proteção individual.   
Fiquei espantando quando li que a sinalização 
é mais importante que os EPIs. 
É verdade, meu filho. Lembrando que a OHSAS 
é uma norma internacional, ou seja, nem 
conhece a nossa legislação. Mas deixa eu dar a 
minha opinião sobre o porquê do EPI ser tão 
desacreditado. 
A legislação previdenciária também segue a 
mesma ideia, conforme podemos visualizar 
por exemplo no PPP, no qual uma das 
perguntas é a seguinte: Foi tentada a 
implementação de medidas de proteção 
coletiva, de caráter administrativo ou de 
organização do trabalho, optando-se pelo EPI 
por inviabilidade técnica, insuficiência ou 
interinidade, ou ainda em caráter 
complementar ou emergencial? 
Ou seja, você tentou de tudo antes do EPI? 
Mas porque isso? O problema é que por mais 
que o trabalhador receba horas de 
treinamento, seja advertido quando não usar e 
realmente entenda a importância do 
equipamento de proteção e saiba como irá 
protegê-lo, não temos como garantir que ele 
usará o dia todo, todos os dias, durante toda a 
sua vida laboral. 
O equipamento de proteção individual, por 
mais bem feito que seja causa um desconforto 
e para se acostumar com este incômodo é 
preciso muita disciplina do trabalhador. Para 
quem usa óculos, como eu, é a mesma 
dificuldade inicial. Além disso, pode ser que o 
trabalhador imagine o seguinte: Não uso o dia 
todo, mas uso o maior tempo possível, vez por 
outra tenho direito a um descanso deste 
negócio. 
Então vamos ver se isto não seria um 
problema. Imagine que um determinado 
protetor auricular tenha atenuação de 30dB e 
o nosso trabalhador dos 480 minutos diários, 
não utiliza por apenas 24 minutos. Pois bem, e 
se eu lhe afirmar que por causa deste tempo 
reduzido sem utilizar o equipamento a 
atenuação do protetor irá cair de 30dB para 
apenas 13dB, ou seja, dependendo do ruído a 

Toda perícia  

judicial é justa? 

 
 

 

      cho não ser difícil de aceitar que no caso de 
algum trabalhador se sentir prejudicado pela 
empresa por acreditar que ficou doente no 
trabalho, ou por achar que tem direito ao 
adicional de insalubridade, ou mesmo por 
outros motivos, provavelmente irá acionar a 
justiça para tentar algum retorno, pelo menos 
financeiro. 
Professor, é o popular colocar a “empresa no 
pau”. 
Sim, é isto mesmo. Mas a empresa pode não 
concordar e com este impasse o juiz pode achar 
necessário acionar um perito para ajudá-lo na 
avaliação técnica. O objetivo do perito é trazer 
aos autos provas materiais ou científicas, para 
posterior análise do juiz que com base nestas 
informações e as demais fornecidas pela 
empresa julgará quem está com a razão dentro 
do seu convencimento. 
Sim, professor, mas aparentemente está tudo 
justo. Não entendi o título do artigo! 
O problema é como algumas perícias são 
realizadas. Primeiro temos o problema com os 
profissionais incompetentes ou que agem de 
má fé, mas o meu foco não é nem este, a minha 
preocupação é com o perito que tenha 
conhecimento técnico satisfatório. 
E como podemos ter problema nesta situação, 
professor? 
Vamos imaginar que a perícia é realizada para 
avaliar uma situação de insalubridade, por 
exemplo de um determinado produto químico. 
Um perito de qualidade irá acordar uma data 
com as partes e irá realizar a análise 
quantitativa de acordo com a metodologia mais 
adequada. Porém, apesar de todo este zelo o 
resultado pode estar totalmente errado. 
Como assim, professor? 
Perceba a quantidade de variáveis existentes, 
primeiro que o período trabalhado está no 
passado e será bem difícil de afirmar que uma 
avaliação feita hoje será igual a um período 
anterior, pois podemos ter variação de 
produção, ter possíveis desvios de função, ter 
possíveis variações na forma como é realizada a 
atividade e pequenas diferenças no ambiente 
como desregulagem da máquina que emite o 
agente ou mesmo o aumento de temperatura 
que pode influenciar no resultado da avaliação. 
E apesar de todas estas variáveis quantas 
amostras em geral serão realizadas? 
Em geral, só uma professor! 
Exatamente! Percebe o quanto é difícil fazer 
esta avaliação tendo apenas uma amostra e 
tantas variáveis envolvidas? Não tenho uma 
solução simples, mas acho que é claro de 
entender que muita perícia, infelizmente, pode 
ter o resultado totalmente equivocado. 
 Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  
 

 

Por que o EPI é a última opção? 
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O marido compra 12 calcinhas iguais para 
a sua mulher... 
A mulher reclama: Por que todas têm as 
mesmas cores? As pessoas vão achar que 
eu nunca troco de calcinha. 
O marido pergunta: Quais pessoas? 
“Silêncio Total” 
 
 

2 

que esteja exposto não terá mais a proteção 
adequada. 

 
Fonte: Guia da comissão europeia (baixe no link: 

http://bit.ly/2pe49B6) 

Ok, professor! Mas isso ocorre para outros 
EPIs? 
Sim, meu filho. Veja o caso da proteção 
respiratória, a curva mais acima no gráfico a 
seguir indica o fator de proteção 1000 para um 
determinado equipamento, mas se não 
utilizarmos o equipamento por apenas 5 
minutos teremos reduzido a proteção para 
apenas 25. 

 

Fonte: Material do INSHT (baixe no link: 
http://bit.ly/2qAsgP7) 

Ou seja, fica claro de entender que o EPI só 
pode ser utilizado quando não temos mais 
nenhuma opção. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho. 

http://bit.ly/2pe49B6
http://bit.ly/2qAsgP7


 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    rofessor, estava lendo um texto em que o 
autor comentava da necessidade de 
estabelecermos se os riscos a que os nossos 
trabalhadores estavam expostos já poderiam 
ser considerados aceitáveis. Não entendi bem, 
como vou considerar aceitável que um 
trabalhador esteja exposto a riscos na minha 
empresa? 
Primeiro quero dizer que concordo com o 
autor, pois realmente temos que ter um 
parâmetro. Nunca teremos condições de 
eliminar os riscos completamente, mas a 
pergunta que nos deixa na dúvida é a 
seguinte: e como vamos definir o que é 
aceitável? 
E como para toda pergunta difícil eu sempre 
digo que não tem receita de bolo, neste caso 
não será diferente. 
Assim é fácil, né professor! Não sabe a 
resposta e vai me enrolar.  
Não é bem assim, meu filho. Pense comigo: a 
todo momento estamos expostos a riscos, ao 
atravessar a rua, ao andar de avião, ao 

        informação não é tão nova, mas como li 
em um site um entendimento diferente da 
minha opinião e coincidentemente no mesmo 
dia recebi uma pergunta por email sobre o 
mesmo tema, resolvi comentar sobre o 
assunto. 
Qual o assunto, professor? 
Do entendimento sobre o uso de EPI com 
Certificado de Aprovação (C.A.) vencido, mas 
antes deixa eu lhe fazer uma pergunta: qual o 
prazo de validade de um capuz de fuga para 
situações de emergência, similar a este da foto 
abaixo? Lembrando que ele fica guardadinho e 
só será usado, lógico, se houver uma 
emergência. 

 
 

Não sei, professor. Deve durar bastante. 
Lógico que vai depender do modelo, 
fabricante, dentre outros fatores, mas dei uma 
olhada em site de um determinado fabricante 
e o capuz tinha prazo de validade de 10 anos 
armazenado, mediante inspeções a cada 4 
anos. 
Agora imagine que eu comprei dez unidades 
que acabaram de sair da fábrica neste mês e 
no ano que vem o CA vence, vou ter de jogar 
tudo fora? 
Antigamente era assim, mas percebe que não 
tem lógica, pois se foi comprado antes do 
vencimento do CA ele estava de acordo com os 
critérios legais, agora imagine no caso de uma 
máscara autônoma que pode ter o preço de 
um carro popular dependendo da situação 
teríamos um bom prejuízo com um produto 
adequado para uso. Percebendo isto a 
Secretaria de Inspeção do Trabalho emitiu a 
NOTA TÉCNICA 146/2015/CGNOR/DSST/SIT,  
esclarecendo que o EPI precisa ser 
comercializado com CA válido, mas se você 
comprou e depois o CA venceu, você não 
precisa jogar fora, você deve verificar qual o 
prazo de validade estabelecido pelo fabricante 
e só após este vencimento deverá descartar o 
Equipamento  de Proteção Individual.  
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  
 
 

parece que o senhor está ocioso, arrumando a 
mesa, buscando boletim de EPI velho na 
internet, vou mandar uns trabalhos para o 
senhor se ocupar. 
Eu e o Domenico De Masi chamamos de ócio 
criativo, e deixe de ser ingrato que quando 
estou fazendo estas pesquisas estou 
pensando em você. Mas voltando, no Boletim 
encontrei um trecho que achei interessante, é 
o seguinte: “Os valores de atenuação e desvio 
padrão são provenientes de dados de 
natureza estatística, portanto é 
conceitualmente incorreto afirmar que um 
determinado indivíduo terá atenuação “igual” 
ao NRRsf, ou mesmo que a atenuação é “em 
média” igual a este valor. Quando usado 
como indicado, a maioria dos usuários (84%) 
pode obter pelo menos este nível de redução 
de ruído apresentado”. 
Ou seja, não podemos afirmar que um 
trabalhador estará 100% protegido ao utilizar 
um protetor que atenue o valor NRRsf 
esperado, mas sim que há uma probabilidade 
de que 84% da população exposta terá esta 
proteção, por isso é importante o conceito de 
nível de ação, para termos uma margem e de 
preferência utilizar o método longo para 
avaliar a atenuação, mas vamos continuar 
este bate papo outra hora. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  
 

     nde eu estava mesmo? Deixe-me ver.  
Ahhh, lembrei! Você está esperando o texto, 
me desculpe havia parado para fazer uma 
faxina em minha mesa e acabei me distraindo. 
É incrível como somos capazes de guardar 
tanta quinquilharia em tão pouco espaço, 
pendrives quebrados, grampos, recibos velhos, 
serra de unha com propaganda política, 
canetas falhando, calendários antigos, mas 
você não está esperando uma descrição da 
minha mesa.  
É verdade, professor. Não tenho tanto tempo 
para ficar perdendo com as suas divagações e 
com a sua desorganização.  

 
Eu sinto muito que tenha me encontrado 
desse jeito, tenha um pouco de tolerância! 
Mas pelo menos tem o lado bom, arrumando a 
mesa acabei encontrando por trás dos livros 
um protetor auricular e vi que a atenuação 
era, de acordo com o NRRsf, de 12 dB, e resolvi 
fazer uma busca no Google para achar o 
Boletim Técnico do equipamento.  
Professor, eu posso estar sem tempo, mas 

NRRsf é realmente preciso? 
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O 

O CA venceu, mas  

o EPI ainda é válido. 

P 
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Temos riscos aceitáveis? 

praticar um esporte, em qualquer lugar 
podemos ter um acidente, mas iríamos ficar 
loucos se fossemos tentar eliminar todos os 
riscos das nossas atividades do dia a dia, além, 
é claro, do imenso custo para possibilitar esta 
bolha de segurança. 
Então o que devemos fazer é tentar 
estabelecer exposições que sejam no máximo 
similares aos riscos do nosso dia a dia. 
Lembrando que alguns processos já têm 
naturalmente um grau de risco associado a 
eles, com por exemplo trabalhar com energia 
elétrica em alta tensão. 
Para isso, desde antes do projeto precisamos 
ficar analisando as possíveis consequências. O 
problema é que, em geral, esta avaliação só é 
feita (quando é feita) depois do trabalhador já 
estar exposto, como consequência teremos 
riscos mais elevados e, principalmente, bem 
mais difíceis de serem controlados ou mesmo 
de serem considerados aceitáveis.  
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      empre recebo mensagens perguntando 
sobre a validade de alguns documentos, como 
por exemplo das análises ergonômicas. Em 
uma dessas mensagens, além da pergunta me 
foi informado que o prestador de serviço que 
elaborou os documentos havia entrado em 
contato perguntando se poderia enviar 
orçamento para atualização da AET (Análise 
Ergonômica do Trabalho), pois o prazo para 
atualização estava vencendo. 
Existe isto, professor? 
Lógico que não. Análise não tem um prazo 
legal estabelecido e, além disso, e mais 
importante, é saber se as recomendações 
estabelecidas na análise foram realmente 
realizadas, pois fazer apenas a atualização de 
papel não terá nenhum retorno para a 
empresa ou para o trabalhador. 
Concordo professor, mas o meu medo é a 
empresa vir a ser multada e no final das 
contas sobrar para mim. 
Entendo sua posição, mas infelizmente há 
uma imensa preocupação com a atualização 
da documentação, mas não são todos os 
profissionais que se preocupam com o 
primordial, que pode ser resumido em uma 

Piadinha
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      epois de oito horas de expediente em uma 
obra com diversos problemas e gestores que 
não entendem bem a função de um 
profissional de Segurança do Trabalho, volto 
para casa exausto.  
Já era fim de tarde quando cheguei ao meu 
edifício, um prediozinho simples, sem vida, 
segundo meu pai, com cor de sepultura com 
toda a família dentro, mas já morava ali há 
tantos anos que eu havia acostumado. 

 
Cheguei cansado e junto comigo veio a 
preguiça de subir as escadas e o medo de 
enfrentar o centenário elevador. Resolvi então 
que o sofazinho da recepção até que era 
confortável, desabei no sofá ficando num 
estado de sonolência. Estado que foi quebrado 
quando eu vi na entrada do prédio um garoto 

J O R N A L  S E G U R I T O
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       ês passado participei do COBRASSET 
organizado pelo amigo Nestor Waldhelm Neto 
e dentre os excelentes palestrantes estava o 
Médico do Trabalho e Advogado Marcos 
Mendanha e no meio da sua fala comentou 
sobre a sua opinião em relação a necessidade 
do conhecimento das súmulas por parte dos 
profissionais de Saúde e Segurança do 
Trabalho. Concordo plenamente, mas entendo 
os contrários ao argumentarem que este 
conhecimento é dos operadores do direito. 
Qualquer legislação pode ter mais de uma 
interpretação, mas com o tempo e após várias 
decisões, isto é, após vários julgamentos em 
“tribunais”, em geral, irá começar a haver uma 
interpretação predominante. 

 
Com o intuito de uniformizar e divulgar este 
entendimento, os tribunais apresentam a sua 
interpretação sobre determinada legislação 
por meio, por exemplo, das Súmulas e das 
Orientações Jurisprudenciais. Apesar de não 
serem leis, são fortes direcionadores das 
decisões. Entretanto, mesmo quando não há 
esta uniformização, as próprias decisões dos 
julgamentos, denominadas como acórdãos, 
são um parâmetro para saber qual caminho a 
jurisprudência está seguindo. 
E com base nestes argumentos podemos ter 
duas situações diferentes: primeiro temos o 
caso dos peritos judiciais que têm por função 
auxiliar os juízes na questão técnica e não na 
questão legal, neste caso entendo que o laudo 
de um perito não deva considerar as súmulas 
que são do conhecimento do juiz e que 
avaliará a necessidade de aplicação de acordo 
com o seu convencimento.  
No entanto, no caso do Engenheiro de 
Segurança do Trabalho ou de um Médico do 
Trabalho que esteja assessorando uma 
empresa na elaboração de um laudo de 
insalubridade por exemplo, ou mesmo sendo o 
gestor do SESMT, é preciso que tenha este 
conhecimento para alertar a empresa que 
mesmo ao seguir exatamente o que está na 
legislação teremos algumas situações que 
podem ter outras interpretações como o caso 
da intermitência do adicional de insalubridade 
presente na súmula 47 do TST. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  
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Análise Ergonômica tem prazo? 

 

O caipira estava de olho na cumadi e 
aproveitô a ausência do cumpadi a modi 
fazê uma visitinha e ver se ela não carecia 
de arguma coisa. 
Chegando lá, os dois meio sem jeito, não 
estavam acostumados a ficar a sós... 
falaram sobre o tempo... 
- Será qui chove? 
- Pois é... 
Ficô um silêncio... Aí o cumpadi se enche 
de corage e resorve perguntar:  
- Cumadi... qui ocê acha: transemu ou 
tomemo um café? 
- Ah, cumpadi... cê mi pegô sem pó. 
 

maltrapilho com o sorriso incompleto pela 
imaturidade tentando ganhar um trocado dos 
moradores com elogios e um olhar de pidão 
em troca. 
Os moradores passavam direto mandando o 
garoto trabalhar. Outros após procurar por 
todos os bolsos davam uma moedinha.  Era 
engraçado ver como alguns se enchiam de 
orgulho ao fazer tão pouco pela criança. 
Criança que não tinha nada de santo, pois 
bastava o morador virar a esquina, contava as 
moedas e esbravejava pela sovinice. 
Fiquei então filosofando sobre a falsidade de 
ambas as partes, mas sem saber qual seria a 
atitude mais correta, passar direto e fingir que 
não tinha visto a criança ou dar uma moeda, 
ou mesmo algo mais e ainda assim não ter 
resolvido a situação. 
Resolvi então fazer algo, levantei do sofá e fui 
em direção ao garoto, na mente fui decidindo 
o que faria, se lhe daria um prato de comida 
com a sobremesa de um sorvete, se lhe daria 
um abraço ou se lhe daria um amigo.  
Passei pelo garoto sem decidir nada, voltei 
para o edifício e... Desculpem, mas apenas subi 
as escadas e deixei que as minhas ações 
continuassem apenas no pensamento. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  

 
 

pergunta: aquele papel vai servir para manter 
a saúde e segurança do trabalhador da sua 
empresa? 
Caso seja apenas para atualizar um 
documento “vencido” é melhor deixar 
“vencer” e correr atrás das ações atrasadas. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho.  

 

S 


