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Bento Gonçalves irá 
discutir doenças 

ocupacionais 
 

   Evento alusivo ao “Dia Mundial da 

Segurança e Saúde no Trabalho”, será 

realizado em parceria entre SINDI-

TESTRS, ARTEST e Fundacentro em 

Bento Gonçalves (RS) no próximo dia 

27 de abril. 

   O tema de 2013 será “A prevenção 

das doenças ocupacionais” e o palco 

do encontro será o auditório do Bloco 

“A” – UCS – Campus Universitário da 

Região dos Vinhedos – CARVI, Alame-

da João Dal Sasso, 800 – Bairro Uni-

versitário em Bento Gonçalves (RS), 

com início previsto para às 9h30. 

   Com inscrições gratuitas os interes-

sados poderão faze-las através do e-

mail artestseg@artestseg.com.br 

informando nome completo para emis-

são de certificado de participação pela 

Fundacentro. 

   Serão proferidas as seguintes pales-

tras: “A prevenção das doenças ocupa-

cionais” por Nilson Airton Laucksen; 

“Adoecimento do trabalhador rural” 

por Cristiane Paim da Cunha; “Dilemas 

do emocional no palco do trabalho” 

por Maria Muccillo e “A importância do 

associativismo, situação atual e pers-

pectivas da profissão da SST” pela 

equipe do SINDITESTRS e ARTEST. 

   Mais informações na ARTEST com 

Vilson (54) 8151-9080 (TIM); 8402-

4450 (OI); ou no SINDITESTRS com 

Nilson (51) 9667-9855 (VIVO) ou 

9265-1160 (CLARO). # 

Curitiba terá 
curso de auditor 
interno de SST 

OHSAS-180001 
 

   Será realizado em Curitiba (PR) nos 

dias 03 e 04 de maio de 2013 o Curso 

de Auditor Interno de SST OHSAS-

18001 com carga horária de 16 horas. 

   A capacitação será realizada no Hotel 

Estrela do Sul, Rua Francisco Torres, 

386 com entrega de material didático e 

certificado e apresentação das Normas 

OHSAS 18001 e NBR ISO 19011, hie-

rarquização da documentação, elemen-

tos do sistema de gestão de SST, iden-

tificação de perigos e avaliação e com-

trole de riscos, programas de gestão 

de SST, ação dos auditores de certi-

ficação, definições básicas relaciona-

das com auditorias de SST/OHSAS 

18001, objetivos da auditoria da qua-

lidade/estrutura de sistema de quali-

dade, classificação das auditorias/res-

ponsáveis dos auditores e dos audita-

dos; seleção organização da equipe, 

estudo preliminar da documentação, 

preparação das listas de verificação e 

reunião de abertura, desenvolvimento 

da auditoria, coleta de evidencias, do-

cumentação das observações, reunião 

da equipe auditora, reunião final, pós – 

auditoria, tratamento e acompanha-

mento das não conformidades, perfil 

do auditor e comunicação na auditoria. 

   Interessados devem fazer suas 

inscrições e obter melhores informa-

ções pelo telefone (41) 3363-4152 

e/ou pelo e-mail 

sintespar2008@yahoo.com.br # 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Curso de 
Instrutor de 
Trabalho em 
Altura em SP 

 

   O SINTESP (Sindicato dos Técnicos 

de Segurança do Trabalho no Estado 

de São Paulo) tem programa definido 

para realizar Curso de formação de 

Instrutor de Trabalho em Altura. 

   O curso será realizado nos dias 15, 

16 e 17 de abril de 2013, das 09h00 às 

17h00 na sede do sindicato, Rua 24 de 

maio, 104 – 5º andar, República, Capi-

tal Paulista. 

   Os instrutores serão Jadson Martins 

e Marcos Vinicius de Moraes, profis-

sionais especialistas em SST em tra-

balho em altura. 

   O treinamento prático será realizado 

na empresa Workfire, no sábado dia 12 

de abril, das 08h00 às 17h00 em Gua-

rulhos (SP). Nesse dia terá ônibus gra-

tuito para ida e volta e refeição. Para a 

realização do exame prático é preciso 

levar o ASO, bota, luva, óculos e capa-

cete. 

 
   Com vagas limitadas a 30 alunos, as 

inscrições devem ser feitas junto ao 

telefone (11) 3362-1104 Ramal 38 ou 

pelo e-mail treinamento@sintesp.org.br 

    

Publicada norma 
brasileira de 

iluminação em 
locais de trabalho 

   Essa nova norma brasileira especi-

fica os requisitos de iluminação para 

locais de trabalho internos e os requi-

sitos para que as pessoas desem-

penhem tarefas visuais de maneira efi-

ciente, com conforto e segurança du-

rante todo o período de trabalho. A 

Norma ABNT NBR ISO/CIE 8995-1, 

apresenta adicionalmente quatro ane-

xos informativos, elaborados com o 

intuito informar detalhes referentes aos 

requisitos desta Norma. 

   A norma cancela e substitui as nor-

mas ABNT NBR 5413 (Iluminância de 

interiores), com última revisão em 

1992 e a ABNT NBR 5382 (Iluminação 

de ambientes de trabalho), que havia 

sido inicialmente publicada em 1977 e 

que se encontrava sem atualização há 

28 anos (desde 1985). 

   A Comissão de Estudo CE-03:034.04 

(Aplicações Luminotécnicas e Medi-

ções Fotométricas) do Comitê Brasi-

leiro de Eletricidade (Cobei) foi a res-

ponsável pela elaboração dessa norma 

e contou com a participação de mais 

de 60 profissionais representantes da 

Abilux, CIE Brasil, Eletrobras, Procel, 

Inmetro, Fundacentro, empresas proje-

tistas de sistemas de iluminação, fabri-

cantes de equipamentos de iluminação, 

laboratórios de ensaios e conces-

sionárias de energia elétrica. 

   O texto da ABNT NBR ISO/CIE 8995-

1 é idêntico (em conteúdo técnico, for-

ma e apresentação) ao da Norma Inter-

nacional ISO/CIE 8995-1: Lighting of 

work places – Part 1: Indoor, elaborada 

em conjunto com a CIE (Commission 

Internationale de l’Eclairage). Desta 

forma, são aplicáveis por meio da nor-

malização técnica nacional sobre este 

tema, os mesmos requisitos, experiên-

cias, boas práticas e lições aprendidas 

sobre qualidade, segurança, desem-

penho, confiabilidade e eficiência que 

são aplicados internacionalmente pelos 

demais países que utilizam as normas 

da ISO. A norma brasileira será revisa-

da sempre que houver atualização na 

respectiva norma internacional.  # 

ConstruSer 2013 
Semeando o belo 

 

 

SINTEST-MG promove encontro 
estadual de TST em Minas 

 

   Com total apoio do SINTESPAR 

(Sin-dicato dos Técnicos de Segurança 

do Trabalho no Estado do Paraná), 

será realizado em Curitiba (PR) o curso 

“Hi-giene Ocupacional” nos dias 10 e 

11 de maio de 2013, no Hotel Estrela 

do Sul, que fica na Rua Francisco 

Torres, 386. 

   O público alvo é técnico e engenheiro 

de segurança do trabalho, médico do 

trabalho, enfermeiro do trabalho, con-

sultores e assessores, gestores de re-

cursos humanos, peritos judiciais, as-

sistentes técnicos, estudantes de cur-

sos técnicos ou de engenharia em se-

gurança do trabalho, medicina e enfer-

magem do trabalho. 

   Para associados do SINTESPAR e 

SINTESC haverá 65% de descontos 

(R$590, para associados e R$900, 

para demais). 

   Melhores informações pelo telefone 

(41) 3363-4152 ou pelo e-mail 

sintespar@yahoo.com.br 

   O docente será Sérgio Jonas Ferreira 

Júnior – Técnico de Segurança do Tra-

balho Higienista Ocupacional; empre-

sario do setor de serviços a 10 anos, 

como sócio fundador e proprietário da 

Ambientec, empresa de consultoria 

que atua nas áreas de higiene ocupa-

cional, engenharia de segurança do 

trabalho e meio ambiente há 23 anos. # 

Capacitação didático-
pedagógica para 

instrutores de SST 
 

   O SINTESP (Sindicato dos Técnicos 

de Segurança do Trabalho no Estado 

de São Paulo) tem programação defini-

da para realizar o curso “Treinamento 

de Capacitação Didático-Pedagógica 

para Instrutores em SST” em sua sede, 

Rua 24 de Maio, 104 – 5º Andar, Re-

pública, São Paulo, Capital. 

   O evento será realizado nos dias 13, 

20 e 27 de abril de 2013, sempre aos 

sábados, das 08h00 às 17h00, com 

carga horária de 32 horas. 

  O objetivo do curso é para que os 

profissionais de SST atuem com eficá-

cia como instrutor de treinamentos, 

com vistas a realizar apresentações, 

reuniões, palestras, e outros eventos, 

de forma confiante e segura, transmi-

tindo o assunto com objetividade e 

clareza ao público. 

   O docente da capacitação será Yara 

Jorentti Santiago, psicóloga atuando 

há mais de 20 anos na área de Recur-

sos Humanos (Seleção e Treinamento), 

atua como Consultora Organizacional e 

Instrutora de cursos voltados ao cres-

cimento pessoal e profissional. 

   O investimento é de R$300,00 para 

associados e R$600,00 para demais in-

teressados. Estão incluso o coffe bre-

ak, apostila, cd com conteúdo do curso 

e certificado. 

   Informações e inscrições: (11) 3362-

1104 – Ramal 38/22 

treinamento@sintesp.org.br # 

 

 
 

   Acabamos de preparar a gravação 

de um CD com todas as edições de 

Norminha até o número 200 para que 

você possa conhecer nossa História e 

ter acesso às primeiras edições que 

não estão postadas em nosso Portal 

www.norminha.net.br 
    

   No CD, além das edições de Normi-

nha, foram gravadas todas as Normas 

Regulamentadoras, inclusive a NR-36 

(Abate) que em breve será oficializada 

pelo Mte.  
  

   Para adquirir o CD, basta depositar o 

valor de R$70,00 no Banco Itaú, 

Agência 0144; Conta Corrente 71168-6 

e enviar o comprovante (nº depósito) 

para contato@norminha.net.br com 

nome completo e endereço que deseja 

recebe-lo.  
 

   Garantimos a entrega do CD a pedi-

dos feitos até 31 de julho de 2013. 
 

   Peça o seu agora mesmo! 

rativas e o reaproveitamento de mate-

riais na fabricação de objetos domés-

ticos; organização de guarda-roupa, 

com demonstração de como fazer um 

acessório de moda a partir de uma pe-

ça descartada do vestuário; organi-

zação e uso de geladeira, para a correta 

preservação dos alimentos; consumo 

consciente de água e coleta seletiva. 

   A programação ainda incluirá o Show 

de Talentos, concurso no qual os par-

ticipantes mostram seus dotes artís-

ticos, e atividades como educação ali-

mentar, oficinas de leitura, orientações 

às mães e gestantes, exames médicos 

e odontológicos, esportes, oficinas de 

artesanato para geração de renda com-

plementar, oficinas de educação ambi-

ental e outras práticas relacionadas a 

saúde, educação, cultura, lazer e em-

tretenimento. 

   Organizado pelas Vice-Presidências 

de Responsabilidade Social e de Capi-

tal-Trabalho do SindusCon-SP, o Cons-

truSer contará com o patrocínio esta-

dual de Bioleve, Central de Seguros, 

Compass, Gerdau, Gafisa/Tenda/Alpha-

ville Urbanismo, Knij¬nik, Menegotti, 

MRV e Pormade. 

   O evento é apoiado estadualmente 

por ABCP, Abigraf/Sindigraf, ABPA, 

ABTO, Ace Engenharia, ADJ, CAT, 

CBIC, Colgate, CompraCon-SP, 

Famesp, Feticom, Força Sindical, 

Nova.E, Secovi-SP, Secretarias Esta-

duais de Desenvolvimento Social e do 

Emprego, Secretarias Municipais de 

Trabalho e de Mobilidade Reduzida de 

São Paulo, Sintesp, Sintracon-SP e 

Sucen-SP. 

   As palestras a serem apresentadas 

serão: “Segurança e Saúde no Trabalho 

na Indústria da Construção”, por Paulo 

Souza – Tecnologista da FUNDACEN-

TRO/MG; “Fiscalização em Segurança e 

Saúde do Trabalho Integrada com base 

na PNSST” com Airton Marinho da 

Silva; “Nexo Técnico Epidemiológico 

Previdenciário – NTEP” por profissio-

nais do Serviço de Saúde do Trabalha-

dor (SST/GE – INSS/BH) e um debate 

sobre “Contribuição dos Técnicos de 

Segurança na Gestão de Segurança do 

Trabalho no Presente e Planejamento 

para o Futuro em SST” com Armando 

Henrique (FENATEST), Edeltrudo Mal-

donado Moreira (SINTESTMG), Jaziel 

Aristides de carvalho (SINTEST/BA), 

Valdecy Meirlles do Carmos Elias 

(SINTEST/GO), Elias Berbardino da 

Silva Jr. (SINTSERJ), Aristeu Lázaro 

Salvador (SINTESTAL), Paulo Sebas-

tião Pessoa (SINDITEST/PE) e Jorgi-

lene Nazaré Pantoja Dantas (SIN-

TEST/PA). # 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   "Nossa pesquisa indica que poderia 

haver outra razão para qualificar o ovo 

como comestível incrível", disse Zhi-

peng, segundo informou a Sociedade 

Química Americana. 

   Os cientistas já haviam descoberto 

antes que a substância, da mesma for-

ma que o grupo de remédios que inclui 

Captopril, Vasotec e Monopril, é um 

inibidor da enzima de conversão da 

angiotensina e tem uma grande capaci-

dade de inibir ou bloquear a ação de 

ACE, uma substância produzida no 

corpo que eleva a pressão sanguínea. 

   Os pesquisadores documentaram 

com mais detalhes os efeitos de 

RVPSL usando ratos de laboratório 

que desenvolveram alta pressão san-

guínea. 

   Os resultados da administração da 

substância na dieta dos ratos foram 

positivos, o que indica que o RPSL não 

tem efeitos tóxicos aparentes e que 

baixou a pressão sanguínea em graus 

comparáveis às doses baixas de 

Catopril. 

 

Fonte: TERRA 

   Um componente na clara do ovo, já 

popular como substituto do ovo com-

pleto entre os consumidores preocu-

pados com o colesterol da gema, pode 

ajudar na redução da pressão sanguí-

nea, segundo informaram pesquisa-

dores nesta terça-feira (9). 

   "Temos provas de laboratório que um 

peptídeo - um dos elementos que 

constituem as proteínas - na clara do 

ovo reduz a pressão sanguínea tanto 

como uma dose baixa de Captopril, um 

remédio para a pressão alta", acres-

centou. Zhipeng e seus colegas usaram 

um peptídeo chamado RVPSL. Um dos 

estudos, publicado na revista "Journal 

of Agricultural and Food Chemistry" da 

Sociedade Química, indica que a 

proteína do ovo frito a altas tempera-

turas mostrou uma capacidade maior 

para reduzir a pressão sanguínea que 

os ovos fervidos a 100 graus Celsius. 

   Zhipeng Yu, da Universidade Jilin, 

China, apresentou o estudo perante a 

Reunião Nacional da Sociedade Quími-

ca Americana, a maior sociedade cien-

tífica do mundo, que acontece em No-

va Orleans, Louisiana. 

Reunião técnica 
em Curitiba 

 

   Será realizada uma Reunião Técnica 

com Técnicos de Segurança do Traba-

lho na UGT em Curitiba (PR), Rua 21 

de Abril 315. 

   O encontro que contará com a pre-

sença de Adir Souza (Presidente do 

SINTESPAR) será neste dia 11 de abril 

de 2013, a partir das 19h30. 

   Michele, uma das organizadoras, 

conta com sua presença para conver-

sas informais e técnicas. 

   Esses encontros são de suma impor-

tância para o crescimento profissional. 

    

   Mais de 50 mil trabalhadores e seus 

familiares estarão reunidos no próximo 

sábado, no maior evento de responsa-

bilidade social da construção paulista: 

o 6º ConstruSer – Encontro Estadual 

da Construção Civil em Família, que 

acontecerá nos Centros de Atividade 

do Sesi-SP em São Paulo, Bauru, Cam-

pinas, Santo André, São José dos 

Campos, São José do Rio Preto, 

Presidente Prudente, Santos, Sorocaba 

e Ribeirão Preto. 

   Realização conjunta de SindusCon-

SP, Fiesp, Sesi-SP e Senai-SP com a 

parceria do Seconci-SP, o ConstruSer 

objetiva incluir socialmente os traba-

lhadores da construção por meio de 

atividades lúdicas e socioeducativas 

que fortaleçam o vínculo familiar e pro-

movam a autoestima. 

   O tema do evento neste ano, "A 

Construção Semeia o Belo do Ser Hu-

mano", pretende inspirar os partici-

pantes a olharem o seu ambiente de 

uma forma diferenciada, vivenciando o 

belo e contribuindo para a promoção 

do bem-estar em suas moradias. 

   A temática faz parte do empenho do 

Sindus¬Con-SP em trabalhar pela me-

lhoria da qualidade de vida dos traba-

lhadores do setor, assumindo o com-

promisso com os "8 Objetivos do Milê-

nio" (ODMs), oficializados pela Cúpula 

da ONU em 2000. O foco deste ano 

será o 8º ODM – Todo Mundo Traba-

lhando pelo Desenvolvimento. 

   A novidade na programação será o 

"Circuito Viva Melhor – Qualidade de 

Vida". Haverá uma exposição monitora-

da e oficinas de orientação sobre este-

tica de ambientes, com pinturas deco- 

   Os Técnicos de Segurança do 

Traba-lho do estado de Minas Gerais 

estarão reunidos neste dia 11 de abril 

de 2013 no Encontro estadual dos 

profissionais prevencionista que está 

sendo organi-zado pelo SINTEST-MG 

(Sindicato dos Técnicos de Segurança 

do Trabalho no Estado de Minas 

Gerais). 

  O evento está sendo realizado no Ho-

tel BH Palace, Avenida Augusto de Li-

ma, 1147 – Barro Preto – Belo Hori-

zonte (MG) das 14h00 às 18h00 com 

entrada de graça. 

   Inscrição: 

   Para inscrição, basta enviar seu no-

me, e-mail, telefones de contato e 

endereço para contato@sintestmg.org.br 

   A abertura será feita pelo Presidente 

do SINTESTMG Edeltrudo Maldonado 

Moreira, Armando Henrique (Presiden-

te da FENATEST) e Valmar Gonçalves 

de Sousa (Superintendente Regional 

do Trabalho e Emprego – SRTE/MG) e 

convidados. 
 

 

 

Clara do ovo pode reduzir pressão; 
efeito é maior com ovo frito 
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teatro vão curtir o workshop Criação e 

Análise das Estratégias Dramatúrgicas 

Empregadas na Construção de Poéti-

cas Contemporâneas,  com Roberto Al- 

vim, que retrata as tendências interes-

santes da dramaturgia contemporânea. 

Só foram disponibilizadas 15 vagas, 

então quem se interessar deve fazer 

sua inscrição com antecedência na 

Central de Atendimentos para garantir 

o seu lugar. A atividade é gratuita para 

todo o público. Um pouquinho mais 

tarde, às 17h, o projeto SAMBADO-

SESC apresenta Keilla Regina palco da 

Lanchonete. Ela canta grandes clássi-

cos do samba com pegada dançante e 

voz forte. À noite é hora de dança. O 

grupo Elos Cia. de Dança apresenta o 

espetáculo Lispectores Urbanos, em 

homenagem à obra de Clarice Lispec-

tor. A intenção é traduzir, por meio de 

passos, a linguagem e a narrativa da 

escritora. A atividade custa R$ 2,50 

para comerciários, R$ 5 para usuários, 

estudantes e maiores de 60 anos, e R$ 

10 a entrada inteira. 

DIA 14. Domingo 

   No domingão o Sesc Rio Preto ofere-

ce o Festival de Xadrez, às 9h30. Este 

esporte é conhecido por instigar a ima- 
ginação e  inteligência,  além de  envol- 

   Evento gratuito será no dia 16 de 

abril das 09h00 às 17h30. 
 

   Público alvo: Gestores da Área de 

Saúde, Administradores de Empresas. 

Profissionais da área de Manutenção e 

Operação de Sistemas de Ar Condicio-

nado. Gerentes e Supervisores prediais 

e Facilities. Médicos, Engenheiros e 

Técnicos de Segurança do Trabalho.  

Biólogos, Químicos e Profissionais li-

gados à área ambiental e da saúde. 

   Objetivo: Troca de conhecimento em 

gerenciamento de ambientes interiores, 

climatizados ou não. Atualizar os pro-

fissionais sobre as novas Normas Téc-

nicas, Resoluções e Legislações vigen-

tes. 

   Seminário Técnico: Apresentação da 

norma técnica ASHRAE 188 ao merca-

do brasileiro – “Prevenção da Legione-

lose associada em Sistemas de Águas 

em Edificações.” 

   Palestrantes: 

   Eng. Francisco Kulcsar Neto – Tecno-

logista Sênior e docente dos Cursos de 

Higiene Ocupacional da FUNDACEN-

TRO e de Especialização em Engenha-

ria de Segurança do Trabalho, Higiene 

Ocupacional e Medicina do Trabalho 

em universidades brasileiras, autor de 

livros e vídeos; membro do grupo téc-

nico da ABNT para estudos sobre Ar 

Condicionado e Qualidade do Ar de 

Interiores Climatizados. 

   Dr. Szymon Gartenkraut - Médico do 

Trabalho, Subgerente de Vigilância em 

Saúde do Trabalhador (SVST/GVSAM/ 

COVISA), recebeu o “Troféu Dr. Luiz 

Fernando de Góes Siqueira 2012”, 

como profissional do setor de QAI. 

   Dr. William McCoy - Fundador da 

empresa Phigenics LLC, provedora de 

soluções para problemas associados e 

circuitos de água em edificações; De-

senvolveu o método PVT para análise 

da bactéria Legionella; Publicou mais 

de 100 artigos científicos, possui 29 

patentes nos Estados Unidos e livros 

publicados; Recebeu vários prêmios 

entre eles: International Water Associa-

tion Medal for Outstanding Contribu-

tion to Management and Science (Ber-

lin  2001), Inventor of the Year Award 

from the Intellectual Property Law 

Association (USA 2001) , Grand Prize 

Technical Innovation Trophy from the 

SUEZ Group (Brussels 2000), Gover-

nor’s Pollution Prevention Award from 

the State of Illinois (USA 1999), R&D 

100 Award from Research and Deve-

lopment Magazine (USA 1998).  Pu-

blicou o livro pela International Water 

Association intitulado Preventing Le-

gionellosis (2005) é Membro da 

ASHRAE, onde participou de vários 

grupos de trabalho; Chair do comitê do  

Standard 188P (Prevention of Legio-

nellosis Associated with Building water 

Systems); Recentemente Dr McCoy foi 

nomeado para o ASHRAE Research 

Administration Committee(RAC), para 

gerenciar um budget de US$ 3 mi-

lhões; Antes da Phigenics, Dr McCoy 

trabalhou por mais de 20 anos em 

grandes empresas multinacionais nas 

áreas de tecnologia, desenvolvimento, 

R&D, etc... (Rohm and Haas, Great 

Lakes, Nalco); PhD em microbiologia 

pela Universidade de Calgary e seu 

M.Sc pela Universidade do Hawaii; 

Nascido em San Diego, Califórnia.. 

   Dra. Mirian Gonçalves Dilguerian - 

Procuradora do Estado de São Paulo 

desde 1993 Mestre e Doutora em Di-

reitos Difusos com concentração em 

Direito Ambiental Especialista em Di-

reito Constitucional. Foi professora da 

Faculdade de Direito de São Bernardo 

do Campo e da Academia de Polícia 

Militar do Barro Branco. Autora de di-

versos artigos e de livros, inclusive: "A 

síndrome do Edifício Doente: a respon-

sabilidade da Municipalidade diante do 

Estatuto da Cidade", da editora Letras 

Jurídicas e do "Mal dos Legionários: 

um diálogo entre o direito sanitário e o 

direito ambiental", da editora Juarez de 

Oliveira.  

   Dra.Viviani Barreira Marangoni Fer-

reira - Especialista em Clinica Médica e 

Patologia Clínica pela Universidade Es-

tadual do Rio de Janeiro e Mestre em 

Pesquisa Clínica em Doenças Infec-

ciosas pela Fundação Oswaldo Cruz. 

Médica do Instituto Nacional de Trau-

matologia e Ortopedia/Ministério da 

Saúde. 

   Dr. Gustavo Graudenz - Médico, PhD 

do Departamento de Ciências Médicas 

Gestão Ambiental e Sustentabilidade- 

PMDA Universidade Nove de Julho. 

 

Data, Horário, Local, 
Contato e 

Estacionamento 
 

   16 de abril de 2013, das 9h00 as 

17h30, FUNDACENTRO - Fundação 

Jorge Duprat Figueiredo de Segurança 

e Medicina do Trabalho, Rua Capote 

Valente, 710 – Pinheiros – SP (próxi-

mo ao Metrô Clínicas), Auditório Edson 

Hatem. Estacionamento pago - Rua 

Capote Valente, 500 (Hotel Mercure), 

Rua Oscar Freire, 1948 (Comfort Suí-

tes), Rua Capote Valente, 234 (Multi-

park) e Rua Oscar Freite, 1682 (Oscar 

Park). Informações com Michelle, pelo 

fone (11) 3361-7266 ramal 135 / 9 

8758-6258 e-mail 

michelle.souza@abrava.com.br. 

   No dia 23 de abril haverá uma visita, 

às 9h, aos portuários do Pécem. No dia 

25 de abril, às 8h, será a vez dos tra-

balhadores do Porto do Mucuripe rece-

berem a visita da equipe de profis-

sionais do grupo de instituições que 

integram o Pnpat no Ceará. Também 

recebem a visita da caravana do Pnpat 

os funcionários do Hospital do Coração 

de Messejana, no dia 22 de abril. 

   Por fim, haverá o encerramento da 

Semana no dia 26 de abril com um ato 

público na Praça José de Alencar em 

memória das vítimas de acidentes de 

trabalho. Em 2011, os acidentes no tra-

balho mataram 2.884 pessoas. Destes, 

52 no Ceará. Durante o ato, os profis-

sionais das instituições que participam 

da 1ª Semana Cearense de Prevenção 

de Acidentes de Trabalho oferecerão 

serviços nas áreas jurídica e de saúde 

à população. 

 

Programa 
 

   O Pnpat é uma iniciativa do Tribunal 

Superior do Trabalho e do Conselho 

Superior da Justiça do Trabalho, em 

parceria com diversas instituições pú-

blicas e privadas, com o objetivo de 

contribuir para a diminuição do núme-

ro de acidentes de trabalho registrados 

no Brasil nos últimos anos. 

   No Ceará, durante o ano passado, o 

Programa realizou um grande ato 

público para os operários das obras do 

Estádio Governador Plácido Castelo 

(Castelão). Em 17 de agosto, mais de 

1.500 operários participaram de ação 

educativa sobre o assunto. Outra ação 

realizada foi um seminário com o ob-

jetivo de debater ações intersetoriais 

para prevenir e reduzir o número de 

acidentes de trabalho no Ceará. Para 

mais informações, acesse o site 

www.trt7.jus.br 

 

Fonte: Assessoria TRT-CE 

 

   Garantida pela Lei Municipal 6283/ 

12, será realizada em Chapecó (RS) a 

1ª SEMPAT (Semana Municipal de Pre-

venção de Acidentes e Saúde do Traba-

lhador no Município de Chapecó), a 

qual prevê que ações sejam realizadas 

anualmente no final do mês de abril, 

coincidindo com o dia 28, Dia Mundial 

em memória às Vítimas de Acidente de 

Trabalho. 

    O primeiro evento será realizado no 

período de 22 a 27 de abril de 2013 no 

Centro de Cultura e Eventos Plínio Ar-

lindo de Nes e nos dias 23 e 24 será 

realizado um Seminário com a seguinte 

programação: Dia 23/04, com abertura 

às 19h00 apresentação da palestra 

“Gestão de Segurança no Controle So-

cial” com Cosmo Palásio de Moraes 

Jr., Técnico de Segurança do Trabalho, 

Consultor em SST; e no dia 24/04 com 

início às 8h30 “O porque dos acidentes 

e as responsabilidades na construção 

civil” por Jorge Moares, presidente do 

SITRACOM Maringá (PR) e “Segurança 

na utilização de agrotóxicos” com José 

Francisco Hrawulski, engenheiro agro-

nomo e pesquisador da Fundacentro 

(PR) com debates entre os participan-

tes. 

   O objetivo da SEMPAT é sensibilizar 

educandos, empregadores e trabalha-

dores sobre a importância de um ambi-

ente de trabalho saudável e seguro. 

   Durante a semana, entidades, sindi-

catos e empresas dos diversos setores 

de Chapecó (SC) estarão promovendo 

outras atividades de prevenção e pro-

moção da segurança e saúde no tra-

balho. 

   Izelda Teresinha Oro, Presidente do 

SITICON (Sindicato dos trabalhadores 

nas indústrias da construção e do mo-

biliário de Chapecó SC) comenta sobre 

a SEMPAT: “Em nosso município, 

apesar de algumas dificuldades, final-

mente teremos a I SEMPAT. Foi um 

trabalho árduo, iniciado com o João do 

Sindicato dos Técnicos de Segurança 

do Trabalho de Santa Catarina, quando 

nos apresentou uma lei onde é possí-

vel, inserir o governo municipal na dis-

cussão ampliada para promoção da 

Saúde e Segurança no Trabalho. Nossa 

Entidade (SITICON) fez o Projeto de Lei 

e no ano passado encaminhou para a 

Câmara de Vereadores, onde foi apro-

vado. Como nossa Entidade e também 

o SINTESC participa da CIST- Comis-

são Municipal de Saúde do Trabalha- 

1ª SEMPAT de Chapecó (SC) será em abril Consumo de 
banana pode 

prevenir AVC, diz 
estudo 

   Comer mais banana e diminuir o 

consumo de sal pode prevenir milhares 

de mortes por acidente vascular cere-

bral (AVC). Esta é a conclusão de um 

estudo publicado no site bmj.com, di-

vulgado pelo jornal Daily Mail. De acor-

do com a pesquisa, pessoas com uma 

alta ingestão de potássio, presente na 

fruta, tem 24% menos risco de sofrer 

um AVC. 

   Levantamentos anteriores sugerem 

que pessoas mais velhas podem ser 

prejudicadas pelo grande consumo de 

potássio, porque seus rins são menos 

capazes de remover essa substância 

do sangue. Porém, a nova pesquisa 

aponta que o potássio não afeta nega-

tivamente a função renal. Segundo os 

autores, há grandes evidências de que 

os pacientes com pressão arterial ele-

vada melhoraram após aumentarem o 

consumo de potássio. A pesquisa, que 

analisou 128 pessoas, mostrou que o 

aumento no consumo desse mineral 

beneficiou a maioria das pessoas. 

 

   E a banana é um dos alimentos mais 

ricos em potássio. Cada unidade pos-

sui cerca de 420 mg do mineral, sendo 

que o consumo diário recomentado é 

de 3.500 mg. A água de coco e o es-

pinafre são outras ótimas fontes de po-

tássio. Outro estudo demonstrou que a 

redução de sal pelo período de no mí-

nimo quatro semanas auxilia em uma 

diminuição significativa da pressão 

arterial, reduzindo o risco de derrame e 

ataque cardíaco. # 

Ceará promove prevenção de 
acidentes de trabalho dor, vinculado ao Conselho Municipal 

de saúde, propomos que a Lei fosse já 

efetivada em 2013. O CEREST foi rece-

ptivo, e começamos a desenvolver as 

atividades. Após várias discussões, 

chegamos a um consenso, o qual está 

concretizado. Ressaltamos que a Coor-

denação está a cargo do CEREST e so-

mente duas entidades Sindicais labo-

rais de Chapecó se envolveram, ou 

seja, a nossa e o SINTESC.” 

   E assim, Izelda faz o convite: “Com-

vidamos a todos para participarem, 

aguardo retorno para fazermos as ins-

crições”. 

   As inscrições serão feitas no dia e 

local do evento e melhores informa-

ções poderão serem conseguidas pelo 

telefone (49) 2049-9052 e/ou 2049-

9053. # 

   Vinte e duas instituições públicas e 

privadas realizam entre os dias 22 a 26 

de abril a 1ª Semana Cearense de Pre-

venção de Acidentes de Trabalho. Juí-

zes, médicos, enfermeiros, parlamen-

tares, sindicalistas, empresários, advo-

gados e outros profissionais visitam 

portuários, profissionais de saúde e 

estudantes para falar sobre o tema 

saúde do trabalhador. A Semana inte-

gra o Programa Nacional de Prevenção 

de Acidentes de Trabalho (Pnpat), 

articulado no Estado pelo Tribunal Re-

gional do Trabalho do Ceará (TRT/CE). 

   "Se no ano passado o foco da cam-

panha era a construção civil, este ano 

vamos abranger outros segmentos 

econômicos, sobretudo trabalhadores 

da área de transporte", explica o juiz do 

Trabalho Carlos Alberto Rebonatto, um 

dos responsáveis pela organização da 

Semana e gestor regional do Pnpat. O 

lançamento da Semana Cearense de 

Prevenção de Acidentes de Trabalho 

será realizado na quinta-feira (18/4), no 

plenário da Assembleia Legislativa. 

   De acordo os dados mais recentes 

do Ministério da Previdência Social, 

ocorreram 711.164 acidentes de tra-

balho no Brasil em 2011. De cada 100 

acidentes, 15 acontecem nos desloca-

mentos entre o trabalho e a residência. 

No Ceará a incidência de acidentes de 

trajeto é ainda maior. Dos 12.256 aci-

dentes de trabalho contabilizados pela 

Previdência Social no Estado, aproxi-

madamente 20% (2.276) ocorreram no 

percurso entre casa e local de trabalho. 

   Entre as atividades a serem realiza-

das durante a semana está apresen-

tação à Assembleia Legislativa, no dia 

24 de abril, de projeto de lei que dispõe 

sobre a criação de programa de capa-

citação para operadores de máquinas 

agrícolas como tratores, roçadeiras e 

colheitadeiras. No mesmo dia haverá 

uma audiência pública sobre o tema 

com apresentação de pesquisa reali-

zada pelo professor da Universidade 

Federal do Ceará Leonardo Monteiro. 

Comemoração dos 10 (Dez) anos da 
Resolução 09 da Anvisa de 16 de 

janeiro de 2003 

 

Além do espetáculo, confira o que mais o Sesc oferece entre 12 e 14 de abril 

 
 

DIA 12. Sexta 

   O projeto Histórias e Letrinhas – Es-

pecial Literatura de Cordel, em parceria 

com a Secretaria de Educação da Pre-

feitura Municipal de Rio Preto, oferece 

na sexta às 19h um bate-papo com Lu-

ciana Aranda Barrozo, especialista em 

Educação Ambiental e Recursos Hídri-

cos, sobre o esquecimento e abandono 

dos nossos rios, na Sala de Uso Múl-

tiplo. No mesmo dia, no Teatro, conti-

nuam as exibições do 39º Festival Sesc 

Melhores Filmes. A filme da vez é o na-

cional Eu Receberia as Piores Notícias 

dos Seus Lindos Lábios. A história se 

passa no interior do Pará, lugar onde 

se instala a trabalho o protagonista 

Cauby, fotógrafo de uma revista sema-

nal de São Paulo. Cético em relação ao 

amor, mas devotado à beleza, Cauby 

encontra a bela e instável Lavínia, que, 

casada com um pastor local e em con-

flito com seus desejos carnais e seu 

controle pela própria espiritualidade, 

acaba transformando o protagonista no 

responsável por um imprevisível trian-

gulo amoroso. A sessão é gratuita para 

os comerciários matriculados, e tem o 

valor simbólico de R$ 2,00 para usuá-

rios matriculados, estudantes, maiores 

de 60 anos e pessoas com deficiência, 

e R$ 4,00 para entrada inteira. 

DIA 13. Sábado 

   Às 10h da manhã começa o Festival 

de Tênis de Mesa, esporte dentre os 

mais populares e conhecido por ser a 

prática com o tipo de bola mais rápida 

do mundo. Aqueles interessados pela 

modalidade têm a oportunidade de se 

divertir e testar o seu preparo neste fim 

de semana. Já  às  14h os  amantes do  

 

 

ver diversas faixas etárias. A atividade 

é livre para todos os públicos e acon-

tece de forma gratuita no Ginásio de 

Esportes 2. Às 10h continua o Work-

shop Criação e Análise das Estratégias 

Dramatúrgicas Empregadas na Cons-

trução de Poéticas, que começa no dia 

anterior. Ainda há uma terceira parte 

da atividade, às 14h. Por falar em tea-

tro, às 15h30 há o espetáculo para 

crianças A Fábula da Criação, da Cia. 

Bonecos Urbanos. Com três atores e 

dois músicos, a peça conta com a pre-

sença de bonecos, técnicas de circo, 

música ao vivo e trilha sonora inciden-

tal. A dramaturgia conta a saga de 

Deus, que parte em busca do ser 

perfeito. Para quem quer uma progra-

mação musical gratuita e livre para 

todos, nada melhor que o show do trio 

Compacto Acústico, que se apresenta 

às 17h no palco da Lanchonete. O gru-

po é formado por Felipe Ajure (percus-

são e voz), Pedrão (cajón) e João Fábio 

(violão e voz) e se dedica a aprimorar a 

imagem da formação tradicional das 

famosas “bandas de bar” em um reper-

tório que vai desde clássicos da MPB 

até composições recentes da nova 

música popular brasileira. 

SERVIÇO 

 

http://www.equipeni.com.br/
http://www.norminha.net.br/
http://www.trt7.jus.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Amigos, a partir de hoje estaremos divulgando as ações públicas do Presidente 

do SINTESP (Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho no Estado de São 

Paulo), Marcos Antônio Ribeiro – o Marquinhos -; com o amplo objetivo de levar 

ao conhecimento dos profissionais prevencionistas sobre uma pequena parcela das 

ações da entidade maior que os representam no Estado de São Paulo. 

 

Sintesp presente na força sindical, em palestra 
do Sr. Eduardo Campos 

Sofia Jucon  

 

   “O governador de Pernambuco e possível candidato à presidente da República - 

disputando com Dilma e Aécio Neves -, esteve, dia 8/4, na Força Sindical e pode 

conhecer o "Agente 86", criado pela Central Força Sindical para criticar a ação da 

Abin, da Presidente Dilma Roussef, cujo principal objetivo é vasculhar os passos de 

dirigentes sindicais que não seguem a cartilha do Mensalão. Da seca do Nordeste 

que está matando os animais por falta de água e em breve vai matar o povo de 

fome e sede, pois um quilo da ração já custa R$ 45,00 e o do farinha R$ 17,00; o 

Exército só tem ordem para distribuir apenas 20 litros de água por famílias. A 

transposição do Rio São Francisco ficou somente no discurso, no papel e na 

suspeita de desvios de verbas. Sabe Deus se não foi um braço do Mensalão.” 

 

Prêmio destaque 2013 
Sofia Jucon 

 

   Foi entregue dia 8/4, o Prêmio Destaque 2013, em São Paulo, SP. O prêmio é 

conferido pelo Grupo Cipa, responsável pela edição das revistas Cipa, Incêndio e 

Security. Na edição 2013, o Técnico de Segurança do Trabalho e diretor do SIN-

TESP, Cosmo Palasio de Moraes Jr. (ao centro da foto), foi um dos agraciados em 

reconhecimento à sua importante atuação em prol da segurança e saúde do 

trabalho e, na oportunidade, recebeu os cumprimentos do presidente do SINTESP, 

Marcos Antonio Ribeiro; e do presidente da FENATEST, Armando Henrique. # 
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balho ou problemas familiares também 

podem alterar a secreção de neuro-

transmissores que atuam nos movi-

mentos peristálticos, acelerando ou 

retardando o funcionamento intestinal. 

 
Para evitar a prisão de ventre, o indi-

cado é beber 2 litros de água por dia. 

 

 
Com que frequência devemos ir 

ao banheiro? 

   “Toda a vez em que a gente se ali-

menta, temos um estimulo para eva-

cuar. A criança normalmente evacua 

após cada refeição, mas o adulto cos-

tuma segurar”, explica Cylmara. Ainda 

assim, de acordo com ela, é consi-

derado normal ir ao banheiro três ve-

zes ao dia ou, pelo menos, a cada três 

dias. 

   Além da frequência, é preciso ficar 

atento às características das fezes. 

   “Não adianta ir ao banheiro três ve-

zes ao dia, mas evacuar com esforço. 

Tem que prestar atenção no aspecto 

das fezes. Se fizer bolinha de cabrito, 

está ressecado. Quando sai pastoso é 

o ideal”, detalhou. 

 
Quais os alimentos que ajudam 

o intestino a funcionar bem? 

   De acordo com a nutricionista, o 

ideal é consumir verduras e legumes, 

sementes com fibras, a maioria das 

frutas com casca e bagaço, iogurte 

probióticos, alimentos integrais e água. 

 

 

 
Quais os alimentos que 

contribuem para a prisão de 
ventre? 

   Frituras, doces, biscoitos recheados, 

chocolates, carne, queijos, leite, pão, 

massas e qualquer alimento rico em 

gordura. Algumas frutas, como goiaba 

e jabuticaba, também podem contribuir 

para deixar o intestino preguiçoso. No 

caso da maçã, se for consumida com 

casca, ajuda a soltar, mas se for com-

sumida sem, pode piorar a prisão de 

ventre. 
 

Como evitar a prisão de ventre? 

   Além da boa alimentação, consumir 

dois litros de água por dia é uma das 

principais maneiras de evitar o proble-

ma. "Não é refrigerante, suco artificial 

ou natural. Tem que ser água", alerta 

Cylmara. Outras dicas são praticar 

exercícios físicos regulares, não deixar 

de ir ao banheiro quando sentir vonta-

de para evitar o ressecamento das fe-

zes e, sempre que possível, massagear 

a barriga da direita para a esquerda.  

 
O uso constante de laxantes 

ajuda ou piora o quadro? 

   Tentar resolver a prisão de ventre 

com laxantes é um erro. “O uso com-

tinuo do medicamento pode causar de-

pendência, além de danificar o estô-

mago e causar graves irritações. Isso 

vale até mesmo para os laxantes ditos 

‘naturais’. Se tiver prisão de ventre e 

não conseguir resolver com mudança 

de rotina e alimentação, o melhor é 

procurar um médico”, aconselha a gas-

troenterologista. 

 
A prisão de ventre pode gerar 

problemas mais graves? 

   Sim. Além de dores abdominais, des-

conforto e gases, a prisão de ventre 

pode causar hemorroidas e, em algu-

mas crianças que seguram a vontade 

de ir ao banheiro, pode ser responsável 

por problemas psicológicos. # 

Especialistas ajudam a evitar o intestino preguiçoso e se livrar de 
gases, dores abdominais e desconforto. 

 

   Ir ao banheiro fora de casa deveria ser encarado de forma natural – até porque 

não dá para escolher a hora em que o corpo vai sentir vontade –, mas para algu-

mas pessoas isso vira motivo de sofrimento. Junto com a vergonha de frequentar 

ambientes públicos, a alimentação pobre em fibras, pouco consumo de água e o 

sedentarismo também contribuem para um quadro que atinge principalmente as 

mulheres: a prisão de ventre.    

   “Em alguns casos, por uma característica familiar, há pessoas que têm o intes-

tino muito longo e isso faz com que a comida demore para chegar ao ânus. Mas no 

geral, as mulheres não vão em qualquer banheiro, não bebem água o suficiente pa-

ra não fazer xixi fora de casa e crescem se acostumando a segurar o cocô. O ali-

mento fica parado e o intestino se acomoda, causando o ressecamento das fezes”, 

explica Cylmara Silveira, gastroenterologista do Hospital e Maternidade São Luiz. 

   A vergonha tem motivo. Tanto que não é incomum passar a infância ouvindo que 

“fazer cocô é feio, sujo e nojento” e ainda repassar isso para os filhos depois de 

adulto. O problema é que essa ideia pode gerar consequências prejudiciais ao orga-

nismo. Além de desconforto e dores, a prisão de ventre causa gases, inchaço abdo-

minal e mau humor. 

   Para dar um basta ao intestino preguiçoso, o Terra conversou com Cylmara e 

com a nutricionista Tereza Cibella, da Consultoria Equilibrium, e que Norminha 

reproduz na íntegra. Confira as principais dúvidas a seguir. 

 
CURSOS EM ABRIL 

INSTRUTOR DE EMPILHADEIRA / NR 

11 - DIAS 06 E 07 EM RIO CLARO / SP 

 

INSTRUTOR DE PONTE ROLANTE / NR 

11 - DIAS 13 E 14 EM RIO CLARO / SP 

 

INSTRUTOR DE GUINDAUTO 

HIDRÁULICO / NR 11 - DIAS 20 E 21 

 

INSTRUTOR DE TRABALHOS EM 

ALTURA / NR 35 - DIAS 18, 19 E 20 

 

INSTRUTOR DE TRABALHO A QUENTE 

/ NR 18 - DIA 19 EM RIO CLARO / SP 

 

INSTRUTOR DE ESPAÇO CONFINADO / 

NR 33 - DE 22 A 26 DE ABRIL 

 

INSTRUTOR DE BRIGADAS DE 

EMERGÊNCIA / NR 23 - 25, 26 E 27 

 

CURSOS EM MAIO 

INSTRUTOR DE EMPILHADEIRA / NR 

11 - DIAS 04 E 05 EM RIO CLARO / SP 

CAPACITAÇÃO DE TRABALHADORES 

PARA TRABALHOS A QUENTE / NR 18 

- DIA 04 EM RIO CLARO / SP 

INSTRUTOR DE EMERGÊNCIAS 

QUIMICAS - DIAS 08, 09  E 10 

INSTRUTOR DE PONTE ROLANTE / NR 

11 - DIAS 11 E 12 EM RIO CLARO / SP 

INSTRUTOR DE RETROESCAVADEIRA 

- DIAS 11 E 12 EM RIO CLARO / SP 

INSTRUTOR DE GUINDAUTO 

HIDRÁULICO / NR 11 - 18 E 19  

INSTRUTOR DE TRABALHOS EM 

ALTURA / NR 35 - DIAS 16, 17 E 18 

EM RIO CLARO / SP 

INSTRUTOR DE ESPAÇO CONFINADO / 

NR 33 - DE 20 A 24  

INSTRUTOR DE PLATAFORMA DE 

TRABALHO AÉREO / NR 18 - DIAS 25 

E 26 EM RIO CLARO / SP 

INSTRUTOR DE NR 20 - DE 20 A 24 

EM RIO CLARO / SP 

INSTRUTOR DE TRABALHO A QUENTE 

/ NR 18 - DIA 24 EM RIO CLARO / SP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Com medo de frutas e vegetais, jovem se alimenta apenas de macarrão 

   Os principais fatores são desconforto 

para usar o banheiro fora de casa, es-

tresse, doenças infeciosas (desde res-

friado a pneumonia), má alimentação, 

falta de exercícios físicos, baixa inges-

tão de fibras, pouco consumo de água 

e uso de medicamentos. 

 
O que causa a prisão de 

ventre? 

   A prisão de ventre pode ser aguda, 

que normalmente dura dias ou sema-

nas, e acontece por uma alteração na 

rotina ou mudança de hábitos alimen-

tares, ou crônica, podendo durar me-

ses ou anos. Há uma série de fatores 

que contribuem para o intestino pre-

guiçoso. Segundo as especialistas, os 

principais são desconforto para usar o 

banheiro fora de casa, estresse, doen-

ças infeciosas (desde resfriado a pneu-

monia), má alimentação, falta de exer-

cícios físicos, baixa ingestão de fibras, 

pouco consumo de água e uso de me-

dicamentos, principalmente a base de 

alumínio, para combater azia. 

 
Quanto de fibra devemos 

ingerir diariamente? 

   A ingestão diária recomentada é, em 

média, de 20g, assim como indica Te-

reza. Ainda assim, vale lembrar que a 

quantidade varia de acordo com a ne-

cessidade de cada um. 

 
Por que as mulheres sofrem 

mais com prisão de ventre que 

os homens? 

   Basicamente porque os homens têm 

mais facilidade de evacuar assim que 

recebem um “alerta” do organismo. 

   “Estudos mostram que as mulheres 

costumam segurar a vontade de ir ao 

banheiro. Com isso o cérebro entende 

que essa função não é tão necessária e 

manda sinais ao órgão de que não pre-

cisa 'funcionar' com frequência”, expli-

ca Tereza. De acordo com a nutri-

cionista, situações estressantes no tra- 

 

 
 

 

   Nascida na Ilha de Wight, na In-

glaterra, ela sofre de Transtorno Ali-

mentar Seletivo. “Eu amo macarrão. 

Minha mãe vai ao mercado e traz todos 

os pacotes que pode. Eu poderia co-

mer dois [pacotes] de uma só vez 

mesmo sem cozinhar”, contou ela. 

   Os médicos alertam para a falta de 

nutrientes da dieta seguida por Georgi. 

Ela pesa 45 kg e tem a saúde equiva-

lente a uma pessoa de 80 anos. 

   Ela garante que quer ganhar peso, 

mas explica que macarrão é tudo o que 

consegue comer. “Eu não posso sair 

   com meus amigos para jantar porque 

não quero que eles me vejam enlou-

quecer se a salada tocar na minha co-

mida. Eu odeio a textura de frutas e 

legumes”. 

 

 

   Algumas crianças têm dificuldade em 

manter uma alimentação saudável, 

mas alguns casos podem gerar preo-

cupação. Georgi Readman, de 18 anos, 

começou a apresentar hábitos alimen-

tares estranhos quando fez 5 anos de 

idade e viu seu irmão mais velho co-

mer macarrão instantâneo. Ela desen-

volveu um medo de frutas e vegetais e 

passou a consumir apenas macarrão. 

De acordo com informações do The 

Sun, ela já ingeriu cerca de 630 km do 

alimento. 

   Nascida na Ilha de Wight, na In- 

http://sindalco-ata.org.br/
http://www.norminha.net.br/
http://www.terra.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Amigo(a) leitor(a), 

 

   Este artigo circula na Internet desde 2001, de autor desconhecido, e suspeita-se 

que é traduzido do Chinês. Vale a pena ler.  

 

   Em uma conferência, ao explicar para a plateia a forma de controlar o estresse, o 

palestrante levantou um copo com água e perguntou:  

   - Qual o peso deste copo d'água? 

   As respostas variaram de 250g a 700g.  

   O palestrante, então, disse:  

   - O peso real não importa. Isso depende de por quanto tempo você 

segurar o copo levantado. Se o copo for mantido levantado durante 

um minuto, isso não é um problema. Se eu o mantenho levantado 
por uma hora, vou acabar com dor no braço. Mas se eu ficar 

segurando um dia inteiro, provavelmente vou ter câimbras 
dolorosas e vocês terão de chamar uma ambulância. 

   E isso acontece também com o estresse e a forma como controlamos o estresse. 

Se você carrega a sua carga por longos períodos, ou o tempo todo, cedo ou tarde a 

carga vai começar a ficar incrivelmente pesada e, finalmente, você não será mais 

capaz de carregá-la. 

   Para que o copo de água não fique pesado, você precisa colocá-lo sobre alguma 

coisa de vez em quando e descansar antes de pegá-lo novamente. Com nossa 

carga acontece o mesmo. 

   Quando estamos refrescados e descansados nós podemos novamente 

transportar nossa carga. 

   Em seguida, ele distribuiu um folheto contendo algumas formas de administrar 

as cargas da vida, que eram:  

   1) Aceite que há dias em que você é o pombo e outros em que você é a estátua.  

   2) Mantenha sempre suas palavras leves e doces pois, pode acontecer de você    

precisar engolir todas elas.  

   3) Só leia coisas que faça você se sentir bem e ter a aparência boa de quem está 

bem. 

   4) Dirija com cuidado. Não só os carros apresentam defeitos e têm recall do 

fabricante.  

   5) Se não puder ser gentil, pelo menos tenha a decência de ser vago.  

   6) Se você emprestar R$200,00 para alguém e nunca mais vir essa pessoa, 

provavelmente valeu a pena pagar esse preço para se livrar dela.  

   7) Pode ser que o único propósito da sua vida seja servir de exemplo para os 

outros.  

   8) Nunca compre um carro que você não possa manter.  

   9) Quando você tenta pular obstáculos lembre que está com os dois pés no ar e 

sem nenhum apoio.  

   10) Ninguém se importa se você consegue dançar bem. Para participar e se 

divertir no baile, levante e dance, pronto.  

   11) Uma vez que a minhoca madrugadora é a que é devorada pelo pássaro, 

durma até mais tarde sempre que puder.  

   12) Lembre que é o segundo rato que come o queijo - o primeiro fica preso na 

ratoeira. Saiba esperar.  

   13) Lembre, também, que sempre tem queijo grátis nas ratoeiras.  

   14) Quando tudo parece estar vindo na sua direção, provavelmente você está no 

lado errado da estrada.  

   15) Aniversários são bons para você. Quanto mais você tem, mais tempo você 

vive.  

   16) Alguns erros são divertidos demais para serem cometidos só uma vez (sair 

na chuva, por exemplo). 

    17) Podemos aprender muito com uma caixa de lápis de cor. Alguns têm pontas 

aguçadas, alguns têm formas bonitas e alguns são sem graça. Alguns têm nomes 

estranhos e todos são de cores diferentes, mas todos são lápis e precisam viver na 

mesma caixa.  

   18) Não perca tempo odiando alguém, remoendo ofensas e pensando em 

vingança. Enquanto você faz isso, a pessoa está vivendo bem feliz e você é quem 

se sente mal e tem o gosto amargo na boca.  

   19) Quanto mais alta é a montanha mais difícil é a escalada. Poucos conseguem 

chegar ao topo, mas são eles que admiram a paisagem do alto e fazem as fotos que 

você admira dizendo "queria ter estado lá".  

   20) Uma pessoa realmente feliz é aquela que segue devagar pela estrada da vida, 

desfrutando o cenário, parando nos pontos mais interessantes e descobrindo 

atalhos para lugares maravilhosos que poucos conhecem.  

 

   Portanto, antes de voltarem para casa, depositem sua carga de trabalho/vida no 

chão.  

   Não carreguem para casa.  

   Vocês podem voltar a pegá-la amanhã.  

   Com tranquilidade. 

 

   Abraços, saúde e sucesso! 

 
FÁBIO R. LAIS  

fabio_lais@hotmail.com 
www.facebook.com/fabio.lais.turnover  

www.facebook.com/TurnoverConsultoria  
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Foto cedida pelo TST Tiago dos Santos 

 
 

   Os profissionais acima tiveram formação em Multiplicadores para instrução de 

segurança em trabalho em altura, conforme NR 35. 

   O curso foi desenvolvido em São José do Rio Preto (SP) e todos estão aptos a 

desenvolverem treinamentos específicos em respeito ao que define da Norma 

Regulamentadora. 

   Parabéns a todos e que possam passar o conhecimento a todos os trabalhadores 

e definir melhores condições de trabalho. # 

Oficializado acordo entre 
Shell, Basf e trabalhadores 

 
 

 

desde o início do ano para chegar ao 

acordo, que inclui pagamento de R$ 

200 milhões por dano moral coletivo e 

R$ 170,8 milhões por danos indivi-

duais materiais e morais. 

   Dos R$ 200 milhões, R$ 50 milhões 

deverão ser destinados à construção 

de uma maternidade em Paulínia, que 

será doada ao município. O valor res-

tante será parcelado em cinco vezes 

iguais, e deverá ser usado em pes-

quisas pelo Centro de Referência em 

Saúde do Trabalhador (Cerest) de 

Cam-pinas e pela Fundacentro, órgão 

vinculado ao Ministério do Trabalho e 

Emprego. 

   As empresas sofreram condenação 

em primeira instância, na 2ª Vara do 

Trabalho de Paulínia, e em segunda 

instância, no Tribunal Regional do Tra-

balho da 15ª Região, em Campinas. O 

caso foi parar no TST. A maior discor-

dância entre as partes, ao longo do 

processo, foi em relação ao pagamento 

de planos de saúde ao maior número 

possível de trabalhadores e dependen-

tes afetados pela contaminação e à 

indenização por danos morais cole-

tivos. 

   De acordo com a assessoria de im-

prensa da Shell, a empresa já vinha 

prestando assistência médica integral 

para os antigos trabalhadores de Paulí-

nia e seus dependentes há mais de um 

ano e se prontificou a continuar estes 

pagamentos com o objetivo de encer-

rar amigavelmente um processo judi-

cial que poderia se estender por um 

longo período. 

   A empresa, de acordo com a asses-

soria de imprensa, reconhece a inicia-

tiva do tribunal em estimular o acordo 

e que o esforço contínuo de todos os 

envolvidos foi fundamental para chegar 

a uma solução razoável para todas as 

partes. As propostas negociadas no 

TST foram aprovadas pelas empresas e 

em assembleia dos trabalhadores, no 

mês passado. 

# 

 

 

Edo Cerri - Químicos Unificados 

 
 

   Após seis anos de discussão, foi 

oficializado no dia 08 de abril de 2013 

um dos maiores acordos da Justiça do 

Trabalho no Brasil, no valor aproxi-

mado de R$ 371 milhões, entre danos 

morais coletivos e indenizações indivi-

duais. O acordo envolve 1.068 traba-

lhadores da Raízen (antiga Shell) e da 

Basf em Paulínia, no interior de São 

Paulo. As empresas também terão de 

garantir assistência médica e odontoló-

gica integral às vítimas. Segundo o 

Ministério Público do Trabalho (MPT), 

outras 84 pessoas poderão ser incluí-

das, desde que desistam de suas ações 

individuais. 

   Ainda de acordo com o MPT, aproxi-

madamente 60 pessoas morreram em 

consequência da contaminação. Duran-

te a sessão de hoje, no Tribunal Supe-

rior do Trabalho (TST), representantes 

dos trabalhadores fizeram homenagem 

a uma vítima morta na semana pas-

sada. 

   A oficialização no TST dá fim a um 

caso que vem sendo discutido desde 

2007, quando o MPT da 15ª Região, 

em Campinas, entrou com uma ação 

pública contra as empresas cobrando 

tratamentos de saúde e indenizações, 

por expor trabalhadores a produtos tó-

xicos - de 1974 a 2002, Shell e Basf 

mantiveram uma fábrica de pesticidas 

em Paulínia, que foi intermediada judi-

cialmente e depois desativada (terreno 

na foto).  

Várias audiências e reuniões de conci-

liação foram  realizadas entre as partes  
 

 
 

 

 

 
 

O Timo e a Saúde para os 
Orientais. 

 

   Na Medicina Ocidental, o timo é um órgão linfático que está localizado na porção 

anterossuperior da cavidade torácica. Limita-se, superiormente pela traqueia, a veia 

jugular interna e a artéria carótida comum, lateralmente pelos pulmões e inferior e 

posteriormente pelo coração. É vital contra a autoimunidade. Ao longo da vida, o 

timo diminui de tamanho e é substituído por tecido adiposo nos idosos, o que acar-

reta a diminuição da produção de linfócitos T, responsáveis pela resposta imune no 

corpo. 

   Segundo a medicina Tradicional Chinesa o Timo esta localizado no centro do pei-

to, atrás do osso onde as pessoas tocam quando dizem 'EU'. Seu nome em grego é 

"thymos" e significa energia vital. Bom, depois dessa citação vocês já sabem o quão 

fundamental ela é para o corpo... Certo? 

   Porem é preciso explicar um pouco mais, pois pouco se conhece sobre ela!!! Ela 

é regida pelos sentimentos, cresce quando estamos alegres e se encolhe pela 

metade quando estamos estressados e mais ainda quando adoecemos. Se o corpo 

é invadido por micróbios ou toxinas reage imediatamente produzindo células de 

defesa. É extremamente sensível a imagens, cores, luzes, cheiros, sabores, gestos, 

toques, sons, palavras e pensamentos. Amor e ódio a afetam profundamente. Por 

isso quando temos uma decepção muito grande sentimos aquele famoso “aperto 

no peito”. Pensamentos negativos tem mais efeito nesta glândula do à invasão por 

toxinas e bactérias. Como essa atitude negativa não existe de forma concreta, o 

timo tenta reagir e enfraquece diante da luta contra o invasor desconhecido e abre 

espaços para sintomas de baixa imunidade, o tão indesejado herpes. 

   Uma baixa autoestima é o que mais enfraquece a defesa orgânica e é o que mais 

afeta a glândula TIMO, além de encolher e abrir buracos em sua aura que também é 

reflexo da energia dos seus meridianos. A melhor defesa energética, a mais eficien-

te proteção espiritual é uma autoestima elevada! Por tanto, devemos cuidar da 

mente, fazendo terapia, investindo no autoconhecimento, orando muito e tendo fé 

em Deus e em si mesmo. Recuse aquele bichinho chamado: “necessidade de ser 

aceito”, se aceite independente do meio ambiente social tão medíocre e patológico 

em que vivemos. 

   Em contra partida você pode inverter todo esse processo patológico fazendo os 

pensamentos negativos se tornarem pensamentos positivos, pois só assim conse-

guirá ativar todos os seus poderes, lembrando que a fé remove montanhas, ou 

seja, remove egos e sentimentos negativos. 

   Quer comprovar essa ação? Faça um teste: Una o seu polegar e o dedo indicador 

na posição de 'ok', pressione com firmeza e peça a alguém para tentar abri-los 

enquanto você pensa * estou feliz. * Em seguida, repita com o * pensamento * Eu 

sou infeliz. A maioria das pessoas manteve a força do dedo com o pensamento feliz 

e enfraquece quando você pensa que é infeliz. Acontece que, se você quiser você 

pode exercitar o timo para aumentar sua produção de riqueza e felicidade. 

   Receitinha: Na parte da manhã ao levantar ou à noite antes de dormir: 

    a) Em pé, joelhos levemente dobrados (a distância entre os pés deve ser o mês-

mo ombro). Coloque o seu peso em toda sola do seu pé, mas sobre os dedos e não 

sobre o calcanhar e mantenha todos os músculos muito relaxados. 

   b) Feche qualquer uma das mãos e começar a tocar continuamente com os nós 

dos dedos no centro do peito, marcando o ritmo, assim uma forte e duas fracas. 

Siga fazendo isso de 3 a 5 minutos, respirando calmamente, enquanto observa a 

vibração em toda a região torácica. 

   Esse exercício estará atraindo o sangue e a energia para o timo, fazendo-a 

crescer em vitalidade e também beneficiando o pulmão, coração, brônquios e 

garganta. Ou seja, enchendo o peito de algo que era seu e só estava esperando um 

olhar de reconhecimento para se tornar corajoso, calmo, nutrido emocionalmente 

como um abraço. 

   Se ficar complicado entender o exercício, pois aqui não tem imagens, faça uma 

massagem lenta, mas vigorosa de 3 a 5 minutos com as pontas dos cinco dedos 

da mão ao mesmo tempo em cima do timo diariamente. Isto o fará sentir-se bem, 

com mais saúde e alegria em médio prazo. Não espere resultados para ontem, 

persevere!!! 

 

Mariana Locatelli Fernandes 
Enfermeira Especialista em Acupuntura 

Blog: mlfacupunturaesaude.blogspot.com.br 
Face: Mariana Locatelli Fernandes (Acupuntura) 

http://www.facebook.com/fabio.lais.turnover
http://www.facebook.com/TurnoverConsultoria
http://www.norminha.net.br/
http://www.equipeni.com.br/
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10 tipos de dança que ajudam a perder peso 
Foto: Getty Images 

 
7 - Dança africana: a dança africana 

mistura alongamento, fortalecimento e 

respiração. O estilo e o ritmo são ba-

seados onde a dança se originou e as 

formas de danças afrricanas, muitas 

vezes, envolvem trabalhos com as per-

nas e quadril. Todos os movimentos 

criados a partir das batidas dos tam-

bores ajudam no fortalecimento dos 

glúteos e das coxas. Muitas academias 

oferecem dança aeróbica com inspi-

ração africana. 
Foto: Getty Images 

 
8 - Dança de salão: esta é uma ótima 

forma para ficar em forma. A dança de 

salão é perfeita para casais mais velhos 

ou fora de forma. A coreografia exige 

que as pessoas ocupem toda a sala de 

dança com reviravoltas e uma postura 

impecável. Ela ajuda a melhorar o equi-

líbrio e a coordenação. 
Foto: Getty Images 

 
9 - Hip Hop: o Hip Hop combina ele-

mentos de jazz com movimentos de 

dança de rua. Movimentos típicos aju-

dam a soltar o pescoço, ombros e qua-

dris, dão equilíbrio e, muitas vezes, são 

acrobáticos. Muitos dos passos são 

feitos com os joelhos dobrados. Treine 

bastante e mostre seus dotes para os 

amigos. 
Foto: Getty Images 

 
10 - Sapateado: o sapateado é uma 

mistura da dança irlandesa com pas-

sos do oeste africano, chamados giou-

be. Todos as batidas de pés ajudam a 

queimar gordura. A dança faz bem para 

o coração, resistência, força e equilí-

brio geral. Além disso, mantendo o 

controle de todas essas combinações, 

a coreografia ajuda a trabalhar a me-

mória e coordenação. Se você não 

quer começar as aulas em uma aca-

demia, treine em casa copiando o rit-

mo que ouvir batendo os pés e as pal-

mas das mãos. 

Como uma boa proteção respiratória 
pode ajudar a evitar doenças 

Foto: Getty Images 

 
1 - Dança do ventre: a dança do ventre 

envolve teatro e sedução, mas a mis-

tura rítmica dos quadris, abdômen, 

peito, ombros, braços e costas deixam 

o treino mais pesado. A dança usa to-

dos os músculos do núcleo do corpo 

com o mínimo esforço sobre as arti-

culações, por isso é perfeito para pes-

soas de todas as idades ou aquelas 

que tem alguma lesão. 
Foto: Getty Images 

 
2 - Burlesca: uma espécie de strip tea-

se elegante, a dança burlesca ajuda a 

perder peso enquanto você lança a sua 

roupa. Existem diferentes trabalhos ab-

dominais durante os exercícios. Dançar 

de salto alto também ajuda a desen-

volver alguns músculos nas pernas 

que você não sabia que tinha. Use o 

bom senso se você for um novato. Se 

um movimento parece muito pesado 

no uso do pescoço ou das articu-

lações, deixe de fora da sua core-

ografia. 
Foto: Getty Images 

 
3 - Ballet: dançar ballet ajuda a treinar 

a força e resistência de uma só vez. A 

sustentação e os movimentos gracio-

sos permitem construir a força mus-

cular e a resistência, e os saltos quei-

mam as calorias. Enquanto os braços e 

as pernas da bailarina estão em movi-

mento, o abdomem e as costas ficam 

responsáveis pela força e equilíbrio. A 

maioria dos estúdios de dança oferece 

aulas para adultos iniciantes com exer-

cícios que focam na flexibilidade e no 

trabalho muscular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Getty Images 

 
4 - Zumba: a zumba é o melhor treino 

para queimar calorias e tonificar os 

braços. A dança, inspirada nas coreo-

grafias latinas, combina alta energia 

coreográfica com sequências repeti-

das, ideal para dar forma aos músculos 

das pernas e glúteos. Muitas acade-

mias e estúdios de dança oferecem 

aulas de Zumba. Outra opção é praticar 

a dança em casa, usando jogos de 

videogame. 

 
Foto: Getty Images 

 
5 - Bhangra: esta dança tradicional da 

Índia foi originalmente criada para co-

memorar a colheita e marcos das co-

munidades, mas ela também pode aju-

dar quem quer entrar em forma. Os 

movimentos do Bhangra consistem em 

o encolher de ombros e levantar o joe-

lho de forma bastante elevada. Como a 

dança é levada ao som de um tambor, 

chamado de dhol, é possível melhorar 

o equilíbrio. 

 
Foto: Getty Images 

 
6 - Salsa: animar a sua rotina de exer-

cícios com um brilho latino pode aju-

dar a desenvolver força e resistência, 

além de criar planos para um sexta-

feira a noite, por exemplo. As sequên-

cias de passos esculpem as pernas e 

os glúteos. Além disso, a salsa ajuda a 

manter uma boa postura, fortalecendo 

a parte superior do corpo. Você quei-

ma muitas calorias durante a aula 

porque é uma dança bastante enérgica. 

Ação da SRTE regulariza situação de 1,5 mil trabalhadores em MG 

   Uma ação do Grupo Especial de Fiscalização Rural da Superintendência Regional 

do Trabalho e Emprego em Minas Gerais (SRTE/MG), com apoio do Ministério 

Público do Trabalho e da Polícia Rodoviária Federal, realizada nos dias 11 a 22 do 

mês de março último encontrou cerca de 1500 trabalhadores em situação irregular 

em usinas de açúcar e álcool, no município de Pirajuba, no Triângulo Mineiro.  

   Dentre os flagrantes de irregularidades encontrados, constam o plantio manual 

da cana de açúcar, transporte de trabalhadores sem as devidas medidas de 

proteção, terceirização irregular de serviços essenciais, ausência de registro de 

trabalhadores em livro próprio, não pagamento integral de salários no prazo legal, 

descontos irregulares sobre os salários e o desrespeito às normas de limitação de 

jornada e intervalos obrigatórios para descanso e refeições.  

   Os empregadores foram notificados e mais de 200 autos de infração foram 

lavrados. Em algumas usinas, as irregularidades foram prontamente corrigidas e as 

medidas que garantem a saúde e segurança do trabalhador foram implementadas. 

   Algumas das empresas fiscalizadas já possuíam ações na Justiça Trabalhista pelo 

descumprimento de leis trabalhistas verificadas anteriormente. As irregularidades 

trabalhistas devem custar aos empregadores fiscalizados mais de 10 milhões de 

reais. 

   A ação é parte do planejamento anual da SRTE/MG que abrange a realização de 

inspeções rotineiras e frequentes nas empresas do setor, visando coibir as 

irregularidades e dando efetividade às normas de proteção ao trabalhador.  

 
 

 
 

 
 

   Para ajudá-lo a avaliar o nível de ex-

posição aos contaminantes no local de 

trabalho e selecionar o tipo de respi-

rador requerido, você deverá comparar 

os resultados dos testes de amos-

tragem do ar com os limites de tole-

rância permitidos (LT) publicados na 

NR-15 ou informações fornecidas pela 

ACGIH (American Conference of Gorve-

namental Industrial Hygienists), tradu-

zidas em um guia no Brasil pela ABHO 

(Associação Brasileira de Higienistas 

Ocupacionais). Os valores informados 

pela ACGIH são revisados e publicados 

anualmente. Estes valores são diretri-

zes para uso por higienistas industriais 

ao tomar decisões quanto a níveis se-

guros de exposição a diversas subs-

tâncias químicas e agentes físicos en-

contrados no local de trabalho. Com 

este guia, os higienistas industriais são 

avisados que os limites de tolerância 

são somente um dos muitos fatores a 

ser considerados na avaliação das situ-

ações e condições específicas do local 

de trabalho. Um consultor em saúde 

ocupacional ou fabricante de respira-

dores pode ajudá-lo a determinar qual 

respirador usar ao consultar um guia 

de seleção de respiradores. 

 
   A tabela 1 mostra partes de um guia 

de seleção de respiradores. Inclui uma 

amostra de substâncias encontradas 

em operações de solda, brasagem ou 

corte e os respiradores recomendados 

para diversas concentrações da subs-

tância. A primeira coluna indica o nú-

mero CAS, uma referência universal do 

Chemical Abstract Service e pode ser 

usado para buscar informações adicio-

nais. As próximas duas colunas listam 

o LEP e o TLV, níveis de exposição 

permitidos que a OSHA (Occupational 

Safety and Health Administration) e a 

ACGIH, respectivamente, recomendam 

para cada substância. 

   A coluna “Valor IPVS” (risco imedia-

tamente perigoso à vida e à saúde) 

lista o valor da concentração a qual ou 

acima da qual deve ser usado um equi-

pamento autônomo de proteção respi-

ratória ou respirador de suprimento de 

ar de demanda de pressão positiva 

com cilindro auxiliar de fuga. Abaixo 

desse valor, pode ser usado um respi-

rador purificador de ar com cartuchos 

e/ou filtros ou um respirador de supri-

mento de ar com fluxo contínuo. 

   A próxima coluna indica a hierarquia 

das “Concentrações Máximas de Uso,” 

contra a qual você deverá comparar as 

concentrações da mesma substância 

ou contaminante encontrado em sua 

área de trabalho. O tipo de respirador 

recomendado, com base nas concen-

trações de exposição no local de traba-

lho, está listado na coluna “Seleção do 

Respirador”. 

   Controle 

   O controle de fumos, gases e vapo-

res de trabalhos de solda, brasagem e 

corte depende primeiramente de solu-

ções de engenharia tais como venti-

lação adequada e redução dos riscos 

através de práticas de trabalho segu-

ras, controles administrativos ou subs-

tituição por materiais e processos me-

nos  perigosos.  As  necessidades  de 
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   Foi apenas um serviço de solda de 

20 minutos na sala de caldeira num 

subsolo, mas o soldador sentiu tontu-

ras e náuseas e posteriormente uma 

dor de cabeça que durou até a manhã 

seguinte. 

   Como este soldador, muitos profis-

sionais que ocasionalmente realizam 

solda, brasagem ou corte em uma va-

riedade de metais, não usam respi-

radores, pensando que a exposição 

ocasional a fumos e gases produzidos 

neste processo não irá causar danos 

permanentes. Porém, há numerosos 

riscos à saúde associados à exposição 

a fumos, gases e vapores liberados du-

rante operações de solda, corte e bra-

sagem. Estes riscos variam depen-

dendo do tipo de material e superfície 

de solda. Os efeitos a longo prazo de-

vem ser levados a sério. 

   Diferentemente da dor de cabeça ex-

perimentada pelo soldador, pode não 

haver efeitos visíveis imediatos por ex-

posições limitadas a fumos de solda ou 

gases. Apesar de certas situações po-

derem produzir doenças imediatas e 

até morte, os danos graves à saúde 

provêm normalmente dos efeitos que 

se acumulam lentamente no organismo 

no decorrer de vários anos. Por isso, 

frequentemente, nos referimos a doen-

ças respiratórias e a suas causas como 

assassinos silenciosos. 

   Então, como evitar o “assassino si-

lencioso”? Os passos básicos envol-

vem identificação, avaliação e controle. 
 

   Identificação 

   Os contaminantes no ambiente vão 

depender da composição do material 

usado, seus diversos revestimentos e 

materiais de fluxo e de preenchimento, 

além dos compostos de limpeza e de-

sengordurantes usados no processo. 

   Os fumos vão variar conforme o ma-

terial de solda. Os tipos de metais po-

dem correr do A ao Z, por exemplo do 

alumínio ao zinco. Fumos são parti-

culados e são distintos de gases por 

conterem metais e outras substâncias 

geradas no processo de solda e então 

condensados em partículas micros-

cópicas que podem ser facilmente as-

piradas para os pulmões. 

   Gases também podem ser usados ou 

produzidos, sendo tóxicos por si 

mesmos ou podem deslocar o oxigênio 

em áreas mal ventiladas, causando 

tontura, inconsciência e morte. Gases 

comumente encontrados em ambi-

entes de solda, brasagem e corte in-

cluem monóxido de carbono, dióxido 

de carbono, óxido de nitrogênio, dió-

xido de nitrogênio e ozônio. 

   Dependendo do material a ser solda-

do, seus revestimentos, solventes ou 

materiais de fluxo usados, outros ga-

ses nocivos, tais como flúor, serão 

gerados. 

   Fichas de Informações de Segurança 

de Produto Químico (FISPQ) servem 

como referência primária na determi-

nação dos riscos associados a certas 

substâncias. Estas fichas podem ser 

obtidas na empresa que fornece ou fa-

brica o material usado. As FISPQs defi-

nem as características da substância, 

os riscos de incêndio, de explosão e à 

saúde, as precauções para o manuseio 

e o uso seguro e modos de controlar 

seu risco. 

   É necessária amostragem ou monito-  

ramento do ar para se ter uma imagem 

mais precisa do risco de gases ou 

fumos que um processo específico de 

solda ou brasagem irá produzir em seu 

ambiente de trabalho. Empresas espe-

cializadas realizam este tipo de moni-

toramento. 

 

 

 

 

 

 

ventilação estão especificadas clara-

mente na regulamentação 29CFR1910. 

252 da OSHA, que cobre trabalhos de 

solda, corte e brasagem. A proteção 

respiratória deve ser a última linha de 

defesa. 

   Como dissemos, para se proteger 

contra fumos, gases e vapores, um 

respirador adequado tem que ser sele-

cionado. 

   Como indicado na tabela da Tab.1, a 

seleção inclui: 

   Respiradores sem manutenção. Pro-

tegem contra particulados, mas não 

contra gases ou vapores tóxicos. As 

peças semifaciais filtrantes com clas-

sificação PFF-2 fornecem eficácia míni-

ma de 94 por cento para particulados 

isentos de óleo. 

   Filtros substituíveis são usados com 

respiradores reutilizáveis, inclusive fil-

tros P2 e P3. Os filtros P3 fornecem 

eficácia mínima de 99,95 por cento. Os 

filtros com classificação SL podem ser 

usados contra quaisquer particulados, 

inclusive os de ambientes oleosos. 

   Respiradores semifaciais reutilizáveis 

com filtros substituíveis contra particu-

lados. Esses respiradores possuem 

válvula de inalação para manter o filtro 

seco e permitem ao usuário verificar a 

vedação com o ensaios de pressão po-

sitiva. 

   Respiradores semifaciais reutilizáveis 

combinados com cartuchos e filtros. 

Projetados para proteger contra gases 

e vapores específicos e contra particu-

lados quando o nível de concentração 

excede os LT, mas está abaixo do nível 

de concentração para o qual é neces-

sário um respirador de peça facial in-

teira. 

   Respiradores de peça facial inteira 

combinados com cartuchos e filtros. 

Fornecem proteção para os olhos, face 

e proteção respiratória em ambientes 

não IPVS. Muitos respiradores tipo pe-

ça facial inteira para trabalhos de solda 

são projetados com lentes rebatíveis e 

alguns possuem ainda um escudo re-

batível que cobre as lentes do res-

pirador para um alcance visual ainda 

maior. 

   O adaptador tipo “backpack” é um 

acessório especialmente adequado pa-

ra trabalhos de solda. Permite colocar 

os filtros e/ou cartuchos dos respi-

radores purificadores de ar fora da nu-

vem aquecida dos gases, vapores e 

par-ticulados de solda. 

   Ao invés de fixar os cartuchos e fil-

tros diretamente às máscaras, tubos de 

extensão permitem ao usuário do 

respirador posicionar os elementos fil-

trantes em suas costas. 

   Os respiradores de suprimento de ar 

estão disponíveis com máscara parcial 

ou máscara total conectados a uma 

fonte de ar respirável com mangueira 

de suprimento de ar. 

   Equipamentos autônomos e respira-

dores de pressão demanda com cilin-

dro auxiliar de fuga são necessários 

em áreas IPVS. 

 

    Além da seleção do respirador 

   Estas são algumas das conside-

rações práticas ao selecionar proteção 

respiratória para uso em trabalhos de 

solda, brasagem ou corte de metais. 

Além de selecionar o respirador ade-

quado, o usuário do respirador deve 

participar de um programa de proteção 

respiratória escrito e seguir as dire-

trizes para testes de ajuste, troca de 

cartuchos em respiradores purifica-

dores de ar, limpeza apropriada, desin-

fecção, manutenção e armazenamento 

dos respiradores e garantir que os 

empregados estão devidamente treina-

dos. Todos os detalhes pertinentes que 

descrevem os elementos de um pro-

grama respiratório estão especificados 

na cartilha do Programa de Proteção 

Respiratória, emitido pela Fundacentro. 

   Sem tomar precauções adequadas 

num ambiente onde é necessária pro-

teção respiratória, você – tal como o 

soldador mencionado acima – pode 

estar apenas a alguns minutos de ser 

rapidamente dominado ou se tornar 

um dos muitos que enfrentam doenças 

respiratórias debilitantes na velhice. É 

melhor tratar todos os fumos, vapores 

e gases de solda como potencialmente 

perigosos e utilizar toda proteção dis-

ponível. 
 

   Para acessar Tabela 1, clique AQUI. 

http://sindalco-ata.org.br/
http://www.norminha.net.br/
http://www.equipeni.com.br/
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/AssassinoSilencioso.pdf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/AssassinoSilencioso.pdf

