
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                          

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                                                        

                                                

 

 

 

Ligação do chefe... 

        eu filho, tenho uma notícia que vai deixar 
muita gente triste e pensativa! 
Qual, professor? 
Você já deu uma lida na Lista Nacional de 
Agentes Cancerígenos para Humanos, a 
LINACH? 
Já, professor. Por coincidência ontem eu estava 
procurado um produto químico de um produto 
que estava sendo adquirido para o processo da 
empresa em que trabalho e felizmente não 
estava lá. 
 

 
 

Muito bom, então você sabe que esta lista é 
bem atualizada, principalmente ao 
compararmos com a NR 15, e que considerou 
para a sua elaboração a lista de agentes da 
Agência Internacional para a Investigação do 
Câncer – IARC? 
Sim, sim, professor. Sabia desta informação e 
sei que tem classificação em grupos, sendo que 
o grupo 1 são os reconhecidamente 
cancerígenos. Mas fiquei curioso, por que ler 
esta lista vai deixar alguém triste? 
Pois bem, no grupo 1 desta lista vamos 
encontrar os famosos Benzeno, Arsênio e até o 
esperado tabagismo.  
Sim, professor, mas nada disso é novidade. 
Concordo, mas o que vai deixar alguns tristes é 
que nesta lista vamos encontrar o seguinte: 
bebidas alcoólicas e etanol em bebidas 
alcoólicas.  
Putz, professor. Ainda não tinha prestado 
atenção nisso. 
Pois é, e não adianta vir com o papo de só um 
pouquinho. Como você sabe, para agentes 
cancerígenos não há limites seguros. 
Sua notícia me deixou triste mesmo, mas pelo 
menos teve um lado bom. 
Qual foi? 
O senhor não me avisou antes das festas de 
fim de ano, agora já me esbaldei mesmo! 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  

 
 

 

 

       omo nem todo mundo manja de química 
(me incluo nesta lista) precisamos do máximo 
de ferramentas possíveis para saber se 
determinado produto químico é ou não 
perigoso à segurança e à saúde do 
trabalhador. Dentre as diversas possibilidades 
podemos utilizar as frases de perigo, também 
conhecidas como frases “H” (de hazard), 
equivalentes a antigas frases R (de Risk). 
Essas frases descrevem a natureza do perigo 
associado à determinada substância ou 
mistura e devem vir junto com os pictogramas 
(figuras que indicam o tipo de perigo 
relacionado aos produtos químicos).  
Encontramos estas classificações nas FISPQs e 
nos rótulos dos produtos químicos. 
Abaixo alguns exemplos: 

  
- Toxicidade aguda (via oral, cutânea, 
inalatória), categorias de perigo 1, 2, 3 
- R7: Pode provocar incêndio 
- H304: pode ser mortal no caso de ingestão ou 
penetração pelas vias respiratórias. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  

AINDA BEM QUE AS 

FESTAS DE FIM DE ANO 
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     Contatos:                            Jornal Segurito                                         www.jornalsegurito.com                                      jornalsegurito@bol.com.br 

 

Um excelente livro sobre combate a 
incêndio, em que você encontra 
detalhes sobre conceitos e diversas 
informações práticas. 
O livro está sendo disponibilizado pelo 
Corpo de Bombeiros do Estado de São 
Paulo. Baixe agora neste link:  
http://bit.ly/2DufPan 
 
 
 
 

Vamos lá, senhores! 
 

Um 2018 com... 
Saúde, 

Segurança, 
Sucesso, 

Prevenção, 
Amizades e 
Proteção. 

São os votos do Jornal 
Segurito e do 

 
 

Prof. Mário Sobral Jr. 
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     ao Leitor 
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A Segurança contra Incêndio no 
Brasil – Projeto Editora 
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Periódico Para Rir e Aprender 

  
 

C  

 

- Oi, amor... 
- Diga! 
- Você já percebeu que o vizinho ao lado 
antes de sair enche a mulher de beijo? 
- Já percebi sim! 
- Então por que você não faz o mesmo? 
- Vixe, mas eu nem conheço a mulher 
dele! 


Você já percebeu que na estrada tem a 
Petrobrás, a Shell, Ipiranga, todos bem 
pertos? Sabe por que isso? Porque os 
postos se atraem. 
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      á escrevi, fiz vídeos e áudios falando sobre 
o quanto eu acho necessário fazer o LTCAT 
mesmo que a empresa possua o PPRA ou o 
Laudo de Insalubridade, pois são documentos 
com focos diferentes. O LTCAT tem foco em 
definir se o trabalhador tem direito ou não a 
aposentadoria especial, o PPRA é para gestão 
dos riscos ambientais e o Laudo de 
Insalubridade para definir se o trabalhador 
tem direito ao adicional de insalubridade. 

 
Realmente, professor, já li alguns materiais 
sobre este assunto em vários materiais seus, 
inclusive no seu primeiro livro “Segurança do 
Trabalho – Organizando o Setor”. 
Exatamente, mas além do objetivo de cada 
documento, outros critérios legais nos forçam 
a fazê-los separados e gostaria de alertar que 
para começar a entender sobre a 
Aposentadoria Especial é importante ler as 
seguintes legislações: Lei 8213/91, Decreto 
3048/99 e IN 77/2015. 
Professor, mas é muita lei para ler!!! 

Basta ler 

 
      m dia desses fui dar uma olhada nas redes 
sociais e vi tantas informações incoerentes que 
fiquei abismado. Na área de Segurança do 
Trabalho os temas clássicos são do tipo: Só 
Engenheiro de Segurança do Trabalho pode 
assinar PPRA; Quem ganha insalubridade 
sempre tem direito a aposentadoria especial; 
Calor de fonte natural não está previsto como 
agente insalubre e Saiu uma lei para acabar 
com todos os Engenheiros e Técnicos de 
Segurança (neste caso é importante entender 
que ter um projeto de lei não significa que já é 
uma obrigação, com o nome fala é só um 
projeto). Mas continuei olhando as “notícias” e 
li sobre dietas que curam qualquer tipo de 
câncer, que a idade da aposentadoria em 
outros países é a metade da que é 
estabelecida no Brasil e que basta ter 
pensamento positivo para conseguir qualquer 
coisa, e isto é só uma breve amostra do que 
podemos encontrar. 
Mas o problema principal não é tanto 
encontrar estes tipos de postagens, mas sim a 
divulgação em massa. Infelizmente muitas 
pessoas não analisam ou pelo menos verificam 
a veracidade das informações, só querem ser 
as primeiras a difundir com objetivo de 
“conquistar” mais likes, independente se há 
veracidade ou não na notícia. 
Porém, se recebem uma crítica pela postagem, 
berram, gritam ou mesmo xingam, sem 
possibilidade de diálogo. 
Também recebo críticas, mas em muitas 
situações evito contra argumentar em público, 
pois sei que a exposição pode influenciar o 
diálogo e gerar uma espécie de disputa. Em 
função disso sou propenso a aceitar este tipo 
de conversa no privado, pois desta forma sei 
que os ânimos ficam um pouco menos 
exaltados por não haver uma plateia para 
inflamar os comentários. 
Alguém pode estar pensando que desta forma 
os outros não irão aprender com a discussão. 
Na verdade, prefiro correr este risco. Mas 
sempre convido pessoas que criticaram meus 
materiais para escrever seu ponto de vista 
para que eu possa divulgar, isto após uma 
conversa educada, que terá mais possibilidade 
de facilitar o entendimento do argumento do 
outro, mesmo sem concordar. 
Sei bem que se conselho fosse bom seria 
vendido, mas uma singela sugestão é passar a 
pelo menos dar uma lida mais profunda nas 
informações recebidas, antes de criticar ou 
repassar uma notícia, esta simples ação fará 
com que notícias exageradas ou mesmo 
absurdas relacionadas a nossa área ou de 
qualquer outra, não sejam tão difundidas e 
não propaguem a ignorância sobre o tema. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  
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Fique calmo, não é preciso ler tudo, apenas os 
artigos e anexos relacionados à aposentadoria 
especial, tenho certeza que em uma tarde 
você consegue fazer a leitura. 
Mas já que estamos falando de legislação, 
vamos aproveitar e dar uma lida no artigo 278 
da IN 77/2015, que define o conceito de 
permanência para Aposentadoria Especial: 
“Para os fins da análise do benefício de 
aposentadoria especial, consideram-se: 
II - permanência: trabalho não ocasional nem 
intermitente, no qual a exposição do 
empregado, do trabalhador avulso ou do 
cooperado ao agente nocivo seja indissociável 
da produção do bem ou da prestação do 
serviço, em decorrência da subordinação 
jurídica a qual se submete”. 
Já entendi onde o senhor quer chegar, 
professor. No caso da insalubridade o critério é 
diferente, a exposição intermitente ainda 
assim gera direito ao adicional de 
insalubridade e pelo que entendi, no caso da 
aposentadoria especial, não haverá este 
direito. 
Exatamente, meu filho! Por isso que é 
importante ler as legislações de cada 
documento e elaborar separadamente, pois há 
muitas especificidades e se apenas juntarmos 
os documentos acabaremos confundido tudo 
no final. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  
 
 
 
 

 

No fim de ano o trânsito estava muito 
perigoso, muitos homens de porre... e 
deixando as esposas dirigirem. 


VENDO URGENTE - Um rim, já meio 
sambado, mas que ainda pode aproveitar 
mais um pouco. Preciso de dinheiro para 
este início de ano!! 


São Pedro recebe um desafio do Diabo: 
Vamos fazer uma partida de futebol entre 
o céu e o inferno, no próximo fim de 
semana? 
- Aceito, mas só quero lhe lembrar que 
tenho alguns dos maiores jogadores de 
todos os tempos. 
- Não tem problema, eu tenho os juízes. 


Mãe, tu acha que eu sou feia? 
Pergunta pro teu namorado. 
Mas eu não tenho namorado. 
Então eu acho que tu já tem a resposta. 
 



Piadinhas O que teve de 

melhor em 2017  

     m 2017 produzi muito material, veja o que 
teve maior destaque: 
No canal do Jornal Segurito no youtube os 
vídeos que mais bombaram foram os 
seguintes: 
 

#Vd. 27 - Como realizar uma análise 
ergonômica - http://bit.ly/2DvpFJa  
 

Vd. 20 - Vamos entender um pouco mais 
sobre as FISPQs - http://bit.ly/2Dt6780 
 

Vd. 28 - Por que não devemos substituir o 
LTCAT pelo PPRA? - http://bit.ly/2CniJ1k 
 

Já no Segurito em Cast os principais áudios 
foram estes: 
#79 - Como realizar a gestão dos Espaço 
Confinado da sua empresa -
http://bit.ly/2lpl5EQ  
 

#215 - Como Realizar o Treinamento de EPIs - 
http://bit.ly/2DulvRG  
 

#214 - Diferença entre Auxílio Doença e 
Auxílio Acidente - http://bit.ly/2DuBhvY  
 

 

E 

http://bit.ly/2DvpFJa
http://bit.ly/2Dt6780
http://bit.ly/2lpl5EQ
http://bit.ly/2DulvRG
https://soundcloud.com/segurito-em-cast/214-diferenca-entre-auxilio-doenca-e-auxilio-acidente
https://soundcloud.com/segurito-em-cast/214-diferenca-entre-auxilio-doenca-e-auxilio-acidente
http://bit.ly/2DuBhvY


 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escravos da Lei 

       omo meu telefone é fácil de conseguir, 
diariamente acabo sendo inserido em grupos 
de WhastApp e consequentemente recebo 
muitas mensagens privadas. Uma pergunta 
que recebo com muita frequência em temas 
diversos, mas no final tem o mesmo foco, é 
referente a que eu indique onde está na lei 
determinada situação? 
Em geral, respondo meu entendimento e nem 
sempre sei se há ou não uma legislação sobre 
o tema, mas acabo recebendo com insistência 
de que tal informação não tem base legal.  
Às vezes é verdade, mas na minha opinião o 
que deve ficar claro é que nunca teremos 
todas as respostas na legislação, o número de 
leis é grande, mas limitado, porém o número 
de situações a que um profissional de 
Segurança pode estar exposto é infinito e não 
tem como as leis detalharem cada 
possibilidade. Ou seja, parte depende de uma 
interpretação, parte de bom senso e outra 
parte da necessidade técnica. 
Sei que a pergunta que vem na sequência é a 
seguinte: Professor, mas como vou convencer 
meu patrão a fazer se não há obrigatoriedade 
legal? 
Tudo bem, entendo que tem muita empresa 
que só irá realizar determinada ação quando 
apresentamos a obrigação legal, mas para 
estas a alternativa é levantar os custos e 
demonstrar que mesmo sem ser obrigatório 
sairá mais barato investir na melhoria do que 
esperar o acidente ou afastamento por uma 
doença. 
Não podemos fazer Segurança do Trabalho 
sendo exclusivamente escravos da legislação, 
tente arrebentar estas correntes e caso precise 
de uma escravidão prenda suas ações à Saúde 
e Segurança do trabalhador. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  

 

 

começarem a enviar os dados direto para o 
governo não será mais preciso o PPP de papel. 
Professor, mas o senhor disse que teríamos 
mais emoção, tem um exemplo? 
Tenho sim, se dermos uma lida no § 1º do 
artigo 266 da IN77 de 2015 temos o seguinte: 
  
§ 1º A partir da implantação do PPP em meio 
digital, este documento deverá ser preenchido 
para todos os segurados, independentemente 
do ramo de atividade da empresa, da 
exposição a agentes nocivos e deverá 
abranger também informações relativas aos 
fatores de riscos ergonômicos e mecânicos. 
 
Principalmente para os riscos ergonômicos a 
emoção será forte, porque são tantas 
variáveis que as empresas podem transbordar 
nos riscos desta área, mas a minha principal 
preocupação é como o governo irá analisar 
estes dados. Fazer esta inspeção a distância 
será bem complicada e gostaria de entender 
os critérios de forma mais objetiva. Imagina 
colocar riscos ergonômicos (biomecânicos, 
organizacionais e psicossociais).  
Mas acho que vou ter de esperar o coitado do 
PPP físico morrer para depois entender 
melhor como vamos trabalhar com as novas 
demandas. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  
 

     ara não ficar focado apenas em Segurança 
do Trabalho, sempre tento ler um pouco de 
literatura entremeando com livros técnicos e 
no mês passado acabei lendo “Crônica de uma 
Morte Anunciada”, um clássico do escritor 
colombiano Gabriel García Márquez. No livro 
sabemos desde o início que o personagem irá 
morrer ao final, mas devido ao brilhantismo do 
autor este spoiler explícito não tira o prazer da 
leitura. 
 

 
 

Vou pedir desculpas ao autor e comparar com 
a situação do famoso Perfil Profissiográfico 
Previdenciário de papel. Já sabemos que ele 
vai morrer, mas nem por isso é uma situação 
banal e que vá tirar a emoção da trajetória 
fúnebre. 
Professor, como assim, quem vai matar o PPP? 
Você não sabia, meu filho? O “assassino” é o 
não menos famoso eSocial. É uma morte 
anunciada, pois quando as empresas 

PPP no corredor da morte  

 C 
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Após a análise do acidente 

       ara realizar uma análise de acidente várias 
ações precisam ser tomadas, mas após a 
conclusão da investigação, ao implantar as 
medidas de controle, também precisamos 
manter a atenção para evitar futuros 
acidentes, para isto precisamos ter em mente 
pelo menos três perguntas. 

 
a) Quais medidas de controle de risco são 
necessárias/recomendadas? 
Ao identificarmos as causas que levaram ao 
acidente precisamos avaliar e definir os 
controles necessários para que este não volte 
a ocorrer. No entanto, após a implantação 

precisamos aguardar um período que irá variar 
de acordo com o tipo de controle implantado 
para ter certeza que a melhoria foi adequada, 
para isto não podemos esquecer de solicitar a 
opinião dos trabalhadores envolvidos. 
b) Existem riscos similares em outros locais? 
Quais e onde? 
Não podemos ficar restritos ao posto de 
trabalho onde ocorreu o acidente. É preciso 
verificar se nos demais setores não há 
problemas similares e fazer a abrangência das 
melhorias implantadas. 
c) Outros eventos adversos similares 
aconteceram anteriormente? 
Além de verificar se há situações similares em 
outros setores, precisamos também analisar se 
no passado não ocorreram situações similares 
que foram deixadas de lado e que podem ser 
potenciais fontes de novos acidentes. 
Não vá esperar um novo acidente para tomar 
estas medidas, já comece a revisar os 
anteriores ainda hoje. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  
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Querido, por que será que no dia das 
mães vende mais presente que no dia dos 
namorados? 
Esta é fácil, amor. É porque mãe a gente 
só tem uma. 

(O enterro é amanhã às 14 h). 


Fui ao banco e disse: 
- Gostaria de abrir uma conta conjunta. 
O gerente perguntou:  
- E com quem seria? 
- Com qualquer pessoa que tenha muito 
dinheiro. 
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Lábios Azuis 

informação. O grau de dificuldade desta 
interpretação deve ser compatível com o 
tempo disponível e com o grau de 
conhecimento do trabalhador. No entanto, 
esta avaliação precisa ser individualizada. 
Por exemplo, no caso do trabalhador do 
exemplo anterior, digamos que apesar de eu 
ter melhorado a impressão e qualidade do 
papel o texto é muito rebuscado para a 
formação do trabalhador e desta forma ele 
também teria maior carga mental. 
Exatamente, meu filho! 
Em relação às etapas relacionadas à tomada 
de decisão, precisamos dar alternativas que 
não sejam ambíguas, além de proporcionar 
postos de trabalho confortáveis, ou seja, a 
ergonomia do posto terá impacto direto na 
maior ou menor carga mental de trabalho. 
Mas além destas ações podemos verificar se 
não há necessidade de pausas, possibilidade 
de alternar uma tarefa de elevada exigência 
com uma de menor e avaliar a necessidade de 
contínuos treinamentos, pois se o trabalhador 
estiver mais capacitado a carga mental tende a 
diminuir. 
Um detalhe importante quando falamos de 
carga mental, em geral pensamos em excesso 
de trabalho, mas o oposto também tem 
consequências, se o trabalhador estiver sendo 
subutilizado há grande probabilidade de fadiga 
mental, ou seja, um trabalho extremamente 
monótono e que não exija o mínimo do 
trabalhador também poderá trazer fadiga 
mental ao trabalhador. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  
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     nde eu estava? Deixe-me ver. Ahh! Você 
está esperando o texto, desculpe-me 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: lápis 
quebrados, grampos, recibos velhos, serra de 
unha com propaganda política, calendários 
velhos. Mas você não está esperando uma 
descrição da minha mesa! Sinto que tenha me 
encontrado desse jeito, um pouco de 
paciência. 
Durante a arrumação acabei encontrando um 
pequeno escalímetro que me fez recordar de 
uma aula de desenho técnico na época do meu 
curso de Técnico de Segurança do Trabalho. O 
ar condicionado estava com problema e era 
um calor insuportável de 14 horas, onde a 
principal preocupação não era executar o 
desenho, mas sim evitar que as gotas de suor 
caíssem sobre o papel. 

 
O professor falava sobre... na verdade não 
lembro sobre o que ele falava. Pois bem, o 
professor falava, e sem pedir licença (talvez 
com a intenção de se abrigar do calor) entra na 
sala uma borboleta azul. 
Fica parada no canto do quadro negro, que por 
sinal não era negro e sim verde (nunca assisti 
aula em um quadro genuinamente negro).  
Vez por outra ela dava uma volta pela sala sob 
os gritinhos desnecessários da classe. O 
professor apenas sorria e continuava a 
explicação. Este era de uma calma agradável, 
nunca parava de falar, porém sempre com um 
pouco de poesia entre as palavras técnicas. 
No último voo antes de sair da sala, enquanto 
o professor declamava, em homenagem à 
visitante, um poema sobre borboletas. Num 
bater de asas delicado e decidido ela se dirigiu 
ao professor, pousou sobre os seus lábios e 
continuou seu passeio. 
O que marcou a cena não foi o beijo da 
borboleta vaidosa com o elogio, mas a reação 
do professor. Ele não fez nenhum gesto para 
espantá-la ou qualquer sentimento de 
aversão. Apenas esperou ela voar e disse: 
“Obrigado, lábios azuis”. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  
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       eu filho, você já ouviu falar sobre fadiga 
mental? 
Sim, professor. Tenho lido muito sobre o 
assunto, porém a minha principal dúvida é 
sobre quais controles eu vou aplicar, 
geralmente só vejo soluções abstratas. 
Entendo, mas realmente é difícil estabelecer 
uma receita de bolo, pois cada pessoa tem 
uma percepção e reação diferente ao 
problema. 
De forma simplificada podemos dizer que o 
processamento das informações pelos 
trabalhadores pode ser dividido nas seguintes 
etapas: 
- Detectar a informação; 
- Interpretar a informação; 
- Elaborar respostas; 
- Escolher a melhor resposta; 
- Emitir a resposta. 
Sim, professor, mas como isto vai me ajudar a 
estabelecer controles? 

 
 

Para prevenção da fadiga mental devemos 
pensar em formas de atuar nestas etapas, por 
exemplo: 
Para facilitar a detecção das informações 
precisamos avaliar se os sinais que chegam ao 
trabalhador estão adequados, sem 
informações desnecessárias, ou seja, tentar 
facilitar esta percepção da informação. 
Ao diminuirmos o esforço para esta etapa 
estaremos começando a diminuir a carga de 
trabalho mental. 
Tem um exemplo, professor? 
Sim, imagine que um determinado trabalhador 
precise diariamente fazer a verificação de 
dezenas de páginas de textos, mas para 
economizar na tinta da impressora, a 
impressão é realizada em modo rascunho e o 
papel não seja de boa qualidade, parece uma 
bobagem, mas melhorar esta situação irá 
diminuir a carga mental. 
Entendi!! 
Mas devemos atuar nas demais etapas 
também, por exemplo na interpretação da 

M 
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O Governador estava na praia quando de 
repente começa a se afogar, o salva-vidas 
corre e após muito esforço consegue 
salvá-lo e se espanta ao reconhecer o 
sujeito. 
- O senhor não é o governador? 
- Sou eu mesmo, você salvou a minha 
vida! Pode pedir o que quiser que eu lhe 
darei. 
O salva-vidas pensa um pouco e fala: o 
senhor pode me fazer um grande favor? 
- Claro o que você pedir 
- Não conte para ninguém que eu lhe 
salvei. 


Por que as plantinhas não podem ir ao 
médico de madrugada? 
Porque à noite só tem médico de plantão.
 
 
 
 

Carga mental de trabalho 
 


