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Revista Semanal a Serviço da Segurança, Saúde e Higiene do Trabalho, Meio Ambiente e outras atividades laborais

Jornalismo Ambiental foi destaque
na 6ª edição da FIBoPS –
Intercâmbio de Sustentabilidade

Mato Grosso do Sul

1º Encontro Estadual dos Técnicos de
Segurança do Trabalho será em setembro

Evento será no dia 16 de setembro de 2013 na Câmara Municipal de Campo Grande

Divulgação

A Capital Campo Grande sediará 1º encontro de Técnicos de Segurança do Trabalho no MS
Licia, da Anhembi Morumbi; Sofia, da RMAI e Primeiro Passo; Marilena Lavorato, do Instituto
Mais; Marcondes, da Envolverde; e Guilherme, da Ambev, compuseram o painel sobre Jornalismo Ambiental.

Nos dias 20, 21 e 22 de agosto de
2013 foi realizada a 6ª FIBoPS - Intercâmbio de Sustentabilidade, na Universidade Anhembi Morumbi da Vila Olímpia, em São Paulo. Considerado um evento plural e agregador reuniu em sua
programação composta por Congresso,
Encontro e Mostra de Sustentabilidade,
especialistas e lideranças para a promoção de um diferenciado intercâmbio de
ideias, reflexões e soluções sobre temas imprescindíveis para a nossa sociedade. Este ano a FIBoPS também
contou com programação alternativa
que incluiu mostra, oficinas e atividades
lúdicas no pátio da universidade.
Durante o IV Congresso de Boas Práticas Socioambientais, dia 21 de agosto, o destaque foi o tema “Comunicação
para Sustentabilidade”, que contou com
os jornalistas especializados em Meio
Ambiente: Sofia Jucon, redatora chefe
da revista Meio Ambiente Industrial e
do Jornal Primeiro Passo, do SINTESP;
Adalberto Marcondes, editor da Revista
Envolverde - Jornalismo & Sustentabilidade; e Guilherme Mello, que apresentou o case Jovens de Responsa da Ambev. O painel foi coordenado por Marilena Lavorato, do Instituto Mais e a moderação ficou por conta de Licia Arena
Egger Mellwald, professora do Curso de
Relações Públicas da Universidade
Anhembi Morumbi.
Os jornalistas especializados mostraram a importância do Jornalismo Ambiental para a conscientização de todos
os cidadãos brasileiros, seus avanços e
desafios na busca de um país melhor no
contexto socioambiental. “Desde a
ECO’92, o Jornalismo Ambiental vem
ganhando espaço na mídia em geral
nos últimos anos e gerado conteúdo de
muita qualidade informativa e elucidativa sobres as questões que refletem diretamente na sociedade, como sanea-

mento, resíduos, mudanças climáticas,
reciclagem, entre outros”, declarou Sofia. A jornalista, que trabalha com pautas voltadas para o setor industrial desde 1996, apontou o compromisso dos
setores produtivos com a temática e
ressaltou a importância de aproveitar
melhor os espaços para a divulgação
das boas práticas ambientais visando a
participação de toda a sociedade em
prol de um planeta melhor para todos.
A 6ª FIBoPS também sediou o 2º
Encontro Nacional dos Profissionais de
Sustentabilidade promovido pela ABRAPS - Associação Brasileira dos Profissionais de Sustentabilidade, e nos intervalos, o Canal I+ marcou presença
registrando o evento, e entrevistando
palestrantes e participantes.
A 6a FIBoPS é uma realização do
Instituto MAIS em parceria com a MAIS
Projetos e apoio do Curso de Relações
Públicas da Escola de Comunicação da
Universidade Anhembi Morumbi.

de Segurança do Trabalho de Mato
Grosso do Sul é uma realização do
SINTEST-MS (Sindicato dos Técnicos
de Segurança do Trabalho no estado do
Mato Grosso do Sul) e apoio de várias
outras entidades, com objetivos de promover e disseminar os temas a serem
abordados com intuito de promover a
prevenção em acidentes do trabalho e
qualidade de vida do ambiente no trabalho, que seguirão o seguinte cronograma no dia 16 de setembro de 2013:
18h00: Credenciamento;
19h00: Abertura com Presidente do
SINTEST André Luiz Ferreira e Autoridades;
20h30: Palestra “O Papel do SESMT
na Nova Política de Saúde e Segurança
do Trabalho” com Armando Henrique
‐ Presidente da FENATEST;
21h30: Abertura para perguntas e debate; encerramento, sorteio de presentes e Coquetel.

A Câmara Municipal de Campo Grande fica na Rua Ricardo Brandão, 1600 –
Jatiuka Park.
As inscrições serão feitas pelo e-mail
eventos_tst@hotmail.com e/ou telefone
(67) 3342-1074 até o dia 15 de setembro/2013. Serão aceitas as inscrições
por ordem de chegada, até o preenchimento das 300 vagas.

MS: Armando Henrique, Presidente da
FENATEST presente no 1º encontro de TST

Todos os profissionais da Segurança
e Saúde do Trabalho do mato grosso do
Sul estão convidados a participarem
desse inédito evento. #

Presidente do SINTESP participou de
encontro com o Ministro Manoel Dias
Foto SINTESP

Fonte: Portal da Indústria

O Serviço Social da Indústria - SESI
lançou mais seis cursos a distância sobre Segurança e Saúde no Trabalho
(SST). Eles são gratuitos e estão disponíveis na internet para auxiliar gestores
e trabalhadores a compreender melhor
a legislação sobre Segurança e Saúde
no Trabalho e promover qualidade de
vida. Os interessados podem fazer
quantos cursos quiserem.
Os novos cursos - de curta duração,
com até 5 horas - tratam de normas a
respeito de insalubridade, periculosidade, programa de prevenção de riscos
ambientais e a importância da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
(CIPA) para as empresas. Além disso,
também há módulos sobre o Programa
de Controle Médico de Saúde Ocupacional e NTEP/FAP.
Com uma linguagem mais simples e
coloquial, o objetivo é facilitar o entendimento de questões que auxiliam a
promoção de qualidade de vida. Ao concluir o curso, que pode ser feito de qualquer lugar ou horário, os participantes
recebem certificado.
"O curso nos faz conhecer o que é insalubridade, o que é periculosidade, como juridicamente as coisas funcionam,
como fazer que a insalubridade seja
diminuída ou até mesmo eliminada de
um determinado trabalho", conta Valter
Silva, que é administrador na Altec
Engenharia, em Feira de Santana (BA).
Ele fez um dos cursos sobre segurança
no trabalho no último mês de junho.
O SESI oferece mais de 40 cursos
sobre Segurança e Saúde no Trabalho e
Qualidade de Vida. Para conferir a relação completa na página de cursos a
distância, clique aqui. #
SINTESP participou de
workshop promovido
pelo Sindicato dos
Metalúrgicos de
Guarulhos e Região
Por Sofia Jucon

A jornalista especializada em Meio Ambiente
Industrial, Sofia Jucon, abordou a importância do tema para toda a sociedade.

#

Encontro Regional TST em Rio Grande
Agora é a vez de Rio Grande (RS) sediar o Encontro Regional de Técnicos em Segurança
do Trabalho: será dia 14 de setembro e abordará aspectos relacionados à profissão

O Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Rio Grande do Sul
- SINDITESTRS realiza o 1º Encontro
dos Técnicos de Segurança do Trabalho
da Região Sul do RS. O evento, que é o
quinto de uma série de nove encontros
regionais que o Sindicato realizará este
ano no Estado. Será na PAAR Treinamentos e Consultoria, Rua Saturnino de
Brito 600, bairro Junção, na cidade de
Rio Grande. “O objetivo do encontro
regional é debater temas de interesse
da categoria, integrar alunos, escolas,
Sindicato e profissionais e através da
informação e do conhecimento, promover a segurança e saúde do trabalhador”, destaca o presidente do SINDITESTRS, Nilson Airton Laucksen.
A partir das 8h15 os participantes serão recepcionados com coquetel e a
abertura oficial será às 9h, seguida de
palestras, tais como: Técnico de Segurança do Trabalho: cenário atual e perspectivas da profissão, com a Equipe do
SINDITESTRS, a importância e o trabalho de uma associação regional de
Técnicos de Segurança do Trabalho
com a Associação Regional dos Técnicos em Segurança do Trabalho de Bento Gonçalves – ARTEST. Na sequência,

O 1º Encontro Estadual dos Técnicos

SESI oferece mais
de 40 cursos na
internet sobre SST

o Ministério Público do Trabalho - MPT
traz o tema responsabilidades do empregador e dos profissionais de Saúde
e Segurança na prevenção de acidentes
do trabalho e a Equipe Executiva do
CONTRAB/FIERGS falará sobre Segurança e Saúde no Trabalho - Ações empresariais em prol da prevenção de acidentes e do ambiente de trabalho saudável.
Após pequeno intervalo, a programação tem sequência com a participação
da FUNDACENTRO, através de Maria
Muccillo trazendo o assunto Técnico de
Segurança do Trabalho – Desafios da
profissão. O último evento do Encontro
Regional é um workshop a cargo da
equipe Técnica da PAAR Consultoria e
Treinamentos que aborda a gestão da
NR-35 e demonstração de uso de equipamentos utilizados em trabalho em
altura.
O encerramento do 1º Encontro de
Técnicos em Segurança do Trabalho da
Região Sul do RS está previsto para as
13h15 e a inscrição é GRATUITA através do site: www.sinditestrs.org.br ou
e-mail sinditestrs@sinditestrs.org.br,
bastando informar o nome completo e
endereço eletrônico do participante. #

PRESENTE: Marcos cumprimentou a presidenta da Fundacentro, Maria Amélia, e o ministro
Manoel Dias durante o evento
Por Sofia Jucon

O Ministro do Trabalho, Manoel Dias,
prestigiou a homenagem póstuma ao
Doutro Diogo Pupo Nogueira, realizada
na Fundacentro, em São Paulo, dia 29
de agosto de 2013. Durante a solenidade o ministro reforçou a importância de
parceria entre a Fundacentro e o MTE,
especialmente, em um momento de
crescimento nacional, aumento de emprego e aumento real do salário dos trabalhadores brasileiros, no qual é necessário que se agregue a Segurança e
Saúde no Trabalho, a fim de que contribua ainda mais com a qualidade de vida
desses trabalhadores.
Após descerrar a placa em homenagem ao Doutor Diogo Pupo Nogueira,
houve a apresentação de um vídeo de
homenagem póstuma elaborado pela
pesquisadora e membro do Grupo de
Resgate Histórico da Fundacentro, Maria Margarida Teixeira. A presidenta da
entidade, Maria Amélia de Souza Reis,
também agradeceu por todo o trabalho
realizado pelo GRH e ressaltou a importância da gestão coesa entre a instituição e o ministério. “A gestão do ministro e a nossa está comprometida e
compartilha toda a trajetória de compromisso e respeito junto à população
brasileira”, disse.
O SINTESP esteve representado por
seu presidente,Marcos Antonio Ribeiro,

que parabenizou a Fundacentro pela homenagem póstuma ao Dr. Diogo Pupo
Nogueira e por reforçar a importância
das ações em prol da SST. #

Dirigentes da Força Sindical
desenvolvem seminário de
formação em Angola

O Sindicato dos Metalúrgicos de
Guarulhos e Região, promoveu, no dia
31 de agosto, o 1º Workshop de Segurança no Trabalho, que reuniu mais de
250 pessoas, entre cipeiros, técnicos e
engenheiros em segurança do trabalho,
médicos e enfermeiros do trabalho, estudantes e trabalhadores da base.
De acordo com divulgação do Sindicato, as atividades começaram com a
palestra “Sistemas de proteção à saúde
nas operações de soldagem”, ministrada por João Cordes, técnico e especialista da 3M do Brasil; em seguida, o
engenheiro de Segurança no Trabalho,
Mário Dourado Cavalcante, falou sobre
“Programa de mapeamento de atividades nocivas à Saúde no trabalho (NR 15
insalubridades/adicionais)”. A segunda
palestra também foi ministrada por Mário Dourado Cavalcante, que tratou do
“Programa de Mapeamento de atividades nocivas à saúde no trabalho”.
O SINTESP também prestigiou a iniciativa por meio de seu presidente, Marcos Antonio Ribeiro; e a vice-presidente
da Regional Guarulhos do SINTESP,
Selma Rossana. #

Rogétio Santos no momento de sua fala.

Os sindicalistas Arnaldo Gonçalves,
secretário de Saúde e Segurança no
Trabalho da Força Sindical e Rogério de
Jesus Santos, assessor da Secretaria,
estão desenvolvendo em Angola, o Seminário de Formação para Dirigentes
Sindicais em Segurança e Saúde do
Trabalhador com a UNTA-CS ANGOLA.
“Somos os formadores e estamos
trazendo nossas conquistas e avanços
e os diversos trabalhos da Força
Sindical sobre o tema”, disse Santos.
Os dirigentes sindicais brasileiros coordenaram trabalhos de grupo com os
sindicalistas angolanos.

Marcos e Selma parabenizaram o diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, Elenildo Queiroz
Santos, o Nildo, pela realização do evento.

Marquinhos compôs a mesa como representante da
categoria dos Técnicos de Segurança do Trabalho.

Rede Sesc/Senac vai
debater em
Teleconferência
“Resíduos sólidos:
responsabilidade do
comércio, papel do
consumidor”
Evento é aberto ao público

"Resíduos sólidos: responsabilidade
do comércio, papel do consumidor",
será tema de conferência neste dia 5 de
setembro de 2013, das 15h às 17h.
O debate terá a participação dos especialistas: Ricardo Abramovay – professor titular da Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA/USP) e coordenador do Núcleo de Economia Socioambiental (Nesa), também da USP;
Genebaldo Freire, Ph.D em Ecologia,
com mais de 40 anos de ativismo ambiental; e Bernardo Souto, advogado da
Federação Nacional do Comércio de
Combustíveis e Lubrificantes (Fecombustíveis), e engenheiro ambiental discutirão os desafios brasileiros para uma
política mais eficiente de gestão de resíduos sólidos. O programa será aberto
ao público externo.
O evento é promovido pelo Sistema
Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo (CNC-SescSenac), conta com o apoio do Ministério do Meio Ambiente e integra a programação de conferências livres que
apresentam o tema da 4ª Conferência
Nacional de Meio Ambiente, Resíduos
sólidos - Vamos cuidar do Brasil.
Com transmissão ao vivo, direto dos
estúdios do Condomínio Sesc-Senac,
no Rio de Janeiro, a teleconferência abrange mais de 400 salas e auditórios
espalhados por todos os estados brasileiros. A participação é gratuita. #
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Ciclo de palestras em Ubá (MG)
O SINTEST-MG (Sindicato dos Téc-

PLANO DE EMERGÊNCIA DA
OHSAS 18001
Acontecimentos recentes como o incêndio da boate Kiss em Santa Maria, os deslizamentos de terra ocorridos em Petrópolis, o acidente fatal nas obras do estádio Palestra Itália em São Paulo, além das explosões na chegada da maratona de Boston,
trazem à tona um aspecto muito importante na gestão de Segurança e Saúde nas
empresas: as emergências.
Emergências são situações que, apesar da baixa probabilidade de ocorrência, podem provocar perdas de grande monta, inclusive de vidas, quando não são eficazmente combatidas. Os casos mencionados no parágrafo anterior são casos típicos
de situações emergenciais, apesar de algumas delas terem apresentado diversos sinais de que poderiam ocorrer.

nicos de Segurança do Trabalho no Estado de Minas Gerais) e o Sindicato dos
Marceneiros vão discutir com profissionais da SST e RH a atuação dos profissionais de segurança e saúde no trabalho em ciclo de palestras no dia 13 de
setembro de 2013, das 19 às 22h00 no
auditório do Sindicato dos Marceneiros
que fica na Rua Major Tito César, 91 em
Ubá (MG).
Para abrir o evento será montada uma
mesa de convidados com representantes do MTE, MPT, Secretaria de Saúde,
CEREST, CIST, Câmara de vereadores e
outros.
Na sequência terá a palestra sobre “O

TST e sua importância no controle social” a ser apresentada por Adir de Souza, Chefe da Fundacentro (PR) e “ A importância das associações de profissionais e seu envolvimento nas questões
sociais” a ser apresentada por João
Carlos Figueira, Pedagogo.

A participação no ciclo de palestras é
gratuito e interessados deverão fazer
suas inscrições pelos telefones (32)
9923-0594 (VIVO) e/ou (32) 9156-8690
(TIM) ou ainda pelos e-mails
rutecantil@hotmail.com
e/ou
assegurmg@uahoo.com.br
CURSO
Já no dia 14 de setembro, das 08 às
12h00 será desenvolvido o Curso Legislação Previdenciária para Profissionais do SESMT e Gerentes de RH” com
ênfase no PPP, NTEP e FAP.
O docente será João Carlos Figueira,
TST, Pedagogo, Consultor em SST, Docente dos cursos de atualização técnica,
com participação especial de Adir de
Souza.
O curso será realizado no mesmo local das palestras e os contatos são os
mesmos citados acima.
Para o curso associados da ASSEGUR e SINTEST-MG terão desconto de
50%. #

Ministro reforça importância de
parceria entre Fundacentro e Ministério
Manoel Dias destaca a Fundacentro como parte importante do processo de
crescimento e de tecnologia de ponta

Por ACS/A.R.

Outros exemplos de eventos como esses são os vazamentos de gases tóxicos,
produtos químicos, materiais radioativos, ou uma combinação deles, como nas tragédias de Bhopal e Chernobyl, para citar as mais emblemáticas. Percebe-se que as
ações rotineiras de controle de riscos não são mais suficientes nesses momentos,
exigindo procedimentos especiais. Para esses momentos se faz necessário o Plano
de Emergência.
O principal objetivo de um plano de emergência é estabelecer uma série de ações
a serem deflagradas a partir do momento da identificação de uma situação emergencial, assim como estabelecer como a empresa deve se preparar para esse tipo
de eventualidade inesperada, que treinamentos deve realizar e que recursos deve
disponibilizar.
Essas situações devem ser identificadas na fase de levantamento dos aspectos e
impactos ambientais, perigos e avaliações de riscos das atividades da empresa. Um
cenário de emergência se caracteriza por uma probabilidade ou frequência baixa de
ocorrência, associada com a alta gravidade de suas consequências. Devem ser identificadas como tal na planilha de perigos e riscos e na de aspectos e impactos ambientais.
Cenários adicionais que não se enquadrarem nas referidas planilhas podem ser
descritos no próprio plano, pois podem não estar associados a alguma atividade específica da empresa ou que não estejam sob seu controle, como um vazamento ou
incêndio nas instalações de uma empresa vizinha. Mesmo acontecendo externamente, uma emergência nas proximidades da companhia pode demandar ações
especiais para sua proteção.
Além disso, o plano de emergência deve estabelecer claramente as responsabilidades que cada um dos componentes da estrutura de resposta deve ter quando
for deflagrado. Também deve conter uma sistemática de comunicação bastante clara, para que a reação seja ágil o bastante para minimizar as consequências.
As equipes especializadas como brigadas de incêndio, socorristas, entre outras
existentes na empresa, devem ser identificadas. Os equipamentos disponíveis, recursos de apoio externo, como hospitais, corpo de bombeiros, defesa civil, entre outros, também devem ser claramente indicados.
Outro aspecto importantíssimo do Plano de Emergência são ações de preparação
às respostas, ou seja, ações que devem ocorrer periodicamente para que a empresa
esteja pronta para tais situações. Devem constar no plano as rotinas de treinamentos, exercícios simulados, entre outros julgados necessários. Esses treinamentos são vitais para que todos saibam como agir no momento de uma emergência.
Adicionalmente, devem ser realizadas inspeções periódicas nas instalações e equipamentos destinados ao seu combate, para garantir que estejam em condições de
uso quando solicitadas e disponíveis em número suficiente de acordo com cada cenário identificado.
As listagens de telefones e contatos devem ser atualizadas regularmente, para garantir que a comunicação aconteça de forma eficaz entre os responsáveis, ou ainda,
os recursos externos possam ser acionados tão logo sejam necessários. Qualquer
desperdício de tempo nesses momentos deve ser evitado.
Como é possível observar, situações de emergência demandam uma estrutura específica e uma série de ações de rotina, ou seja, uma gestão toda especial somada
às ações de prevenção, para que essas excepcionalidades indesejadas possam ser
combatidas da forma eficaz, protegendo as pessoas que estejam próximas, reduzindo os impactos no entorno e os danos a instalações e equipamentos.
Fonte: Horn. T. M. (www.qualiblog.com.br)

Uma ótima semana a todos e até a próxima matéria!

Patrícia Milla Gouvêa

Senado aprova vacina para
trabalhador exposto a risco de doença
Fonte: Agência Senado

A Comissão de Seguridade Social e
Família aprovou o Projeto de Lei 4137/
12, do Senado, que obriga a realização
de ações de vacinação necessárias à
proteção do trabalhador exposto ao risco de doença infectocontagiosa em seu
ambiente de trabalho.
A medida também garante a concessão de incentivos ao trabalhador imunizado e à divulgação dos resultados dessas ações.
O relator, deputado João Ananias
(PCdoB-CE), disse que a proposta vai
ajudar no esforço atual de incentivo à
vacinação.
“A proposta estimula a proteção da
saúde do trabalhador, garantindo esforços para promover ações preventivas
essenciais e também tem caráter educativo relevante", disse.

A proposta ainda precisa ser analisada pelas comissões de Trabalho, de
Administração e Serviço Público; e de
Constituição e Justiça e de Cidadania.

Proposta chega para criterizar campanhas nas empresas. #

Da esq. para dir., a Presidenta da Fundacentro, Maria Amélia, o Ministro do Trabalho,
Manoel Dias e o filho do dr. Diogo Pupo Nogueira, Marcelo Pupo.

Durante a solenidade de homenagem
póstuma dedicada ao doutor Diogo Pupo Nogueira, realizada na Fundacentro
em São Paulo, no último dia 29 de agosto, o Ministro do Trabalho e Emprego, Manoel Dias, reforçou a importância
de parceria entre a Fundacentro e o Ministério.
Para o Ministro, em um momento de
crescimento nacional, aumento de emprego e aumento real do salário dos trabalhadores brasileiros, é necessário
que se agregue a segurança e saúde no
trabalho, a fim de que contribua ainda
mais com a qualidade de vida desses
trabalhadores. “Precisamos estar permanentemente ligados e fazer da Fundacentro a menina dos olhos do ministério para que possamos alcançar um
mesmo objetivo que é o do trabalho
decente”, destacou o ministro.
Após descerrar a placa em homenagem ao Doutor Diogo Pupo Nogueira,
houve a apresentação de um vídeo de
homenagem póstuma elaborado pela
pesquisadora e membro do Grupo de
Resgate Histórico da Fundacentro, Maria Margarida Teixeira. A família de Pupo Nogueira esteve representada por
um de seus filhos, Marcelo Pupo Nogueira que emocionado agradeceu pela
homenagem.
A Presidenta da entidade, Maria Amélia de Souza Reis também agradeceu
por todo o trabalho realizado pelo GRH
e ressaltou a importância da gestão co-

esa entre a instituição e o ministério. “A
gestão do ministro e a nossa está comprometida e compartilha toda a trajetória de compromisso e respeito junto à
população brasileira”, disse.
No final da homenagem, os diretores
da Diretoria Executiva (Renato Ludwig
de Souza), Técnica (Hilda Alevato) e
Administrativa (Paulo César Vaz Guimarães) da Fundacentro apresentaram aos
membros do conselho curador, as prioridades de cada área.

Conselho Curador
A sala do Conselho Curador que recebe o nome de Diogo Pupo Nogueira retomou, a partir de 29 de agosto de
2013, as reuniões em São Paulo.
Representados por trabalhadores,
empregadores e governo, estiveram
presentes à reunião, a Presidente da
Fundacentro e também do Conselho,
Maria Amélia Gomes de Souza Reis;
Renato Ludwig de Souza, Diretor Executivo da instituição; Marco Antonio
Gomes Perez, Representante do Ministério da Previdência Social; Irene Ferreira de Souza Duarte Saad, Representante da Confederação Nacional da Indústria; José Carlos Canesin, Representante da Confederação Nacional do Comércio; Itamar Sanches, Representante da
Central Única dos Trabalhadores; João
Donizete Scaboli, Representante da Força Sindical e Nilton Fraiberg Machado,
Representante do Ministro de Estado do
Trabalho e Emprego.
Estiveram presentes também os
membros suplentes, Amarildo Alcino de
Miranda, Suplente da Presidente do
Conselho; Hilda Maria Rodrigues Alevato, Suplente do Diretor Executivo da
Fundacentro e Rogério de Jesus Santos, Suplente do representante da Força
Sindical.
A próxima reunião extraordinária do
Conselho será no dia 26 de setembro.
#

Clique no mapa abaixo
para obter informações
sobre os dados
estatísticos registrados
em cada estado e
município do país.

http://www.tst.jus.br/web/trabalhoseguro/dados-estaduaise-municipais

O Programa Trabalho Seguro tem
como um de seus principais objetivos
contribuir para o desenvolvimento de
um banco de dados e informações
compartilhado entre os órgãos da Administração Pública, possibilitando o
aperfeiçoamento da metodologia estatística utilizada e a formação de um quadro único acerca dos dados referentes
a acidentes de trabalho para todos os
participantes do Programa, assim como
as atividades realizadas por cada órgão
quanto ao particular, possibilitando o
desenvolvimento de políticas públicas
mais eficazes.
Ainda no site estão disponibilizados
alguns dados como, por exemplo, número total de acidentes de trabalho, número de óbitos, dentre outros, em âmbito nacional, estadual e municipal. #
GRUTEST vai
comemorar 30 anos
com evento especial
O GRUTEST (Grupo de Técnicos de
Segurança do Trabalho de Campinas e
Região) convida você profissional da
área de prevenção a participar da comemoração dos seus 30 anos de atividades.
Será um evento especial com a participação de importantes palestrantes.
Será no dia 11 de Setembro de 2013
a partir das 13h00 no SESI – Amoreiras
em Campinas (SP). Para informações e
pré-inscrição www.grutest.com.br
E-mail: ggrutest@gmail.com

1º Ciclo de palestras do
SINTESP em Jundiaí (SP)
Dias 19 e 20 de setembro de 2013 na Câmara Municipal

O SINTESP (Sindicato dos Técnicos
de Segurança do Trabalho do Estado de
São Paulo) tem programação definida
para realização do “1º Ciclo de Palestras
do SINTESP em Jundiaí” que será desenvolvida nos dias 19 e 20 de setembro de 2013 na Câmara Municipal de
Jundiaí (SP), Rua Barão de Jundiaí 128,
no centro daquela cidade.
O evento, que é gratuito terá início no
dia 19 de setembro, às 19h00 com apresentação da palestra “Perfil ideal do
Técnico de Segurança do Trabalho” a
ser proferida por Laércio Fernandes Vicente (Vice-Presidente do SINTESP);
seguida por “A responsabilidade e se-

gurança do trabalho” a ser proferida pelo Engenheiro Civil e de Segurança do
Trabalho, Alexandre Simões Barboza.
Já na segunda noite serão proferidas
as seguintes palestras: “Segurança na
construção civil” com Juliano Tinoco
(Técnico de Segurança do Trabalho) e
“Acidentes do trabalho e seus custos”
pelo Advogado Alexandre da Silva Pereira.
No encerramentos das atividades, nas
duas noites, haverá sorteio de brindes
entre os presentes.
Inscrições deverão ser providenciadas junto ao e-mail:
juliano_tinoco@hotmail.com #

Seminário de enfrentamento de uso
de álcool e outras drogas no trabalho

Curso de higiene ocupacional em
Cascavel (PR)

O II Seminário de enfrentamento de
uso de álcool e outras drogas no ambiente de trabalho será realizado em
São Paulo no dia 19 de setembro de
2013.
O evento terá início às 08h00 no Sindicato dos Comerciários de São Paulo,
que fica na Rua Formosa, 99, 12º andar
– Anhangabaú, Capital.
Interessados em participar precisa
fazer inscrições antecipadas junto aos
e-mails rizanda@comerciarios.org.br
e/ou josecarlosorientador@gmail.com
até o dia 16 de setembro. Informações
pelos telefones (11) 2111-1877 e/ou
2111-1714.
Os organizadores pedem para que os
participantes levem um pacote de leite
em pó no dia do evento que será doado
à Casa de Recuperação.
Os apresentadores serão Silze Morgado, formada em comunicação social,
com especialização em relações públicas , diretora da Vila Serena (Centro de
Tratamento para Dependência Química), há 18 anos atua como responsável
por assessoria e treinamento na implantação de políticas e programas de

O curso é voltado para Técnicos e

dependência química nas empresas.
Dr. Luiz Alberto Chaves de Oliveira,
Médico, foi coordenador de políticas
públicas sobre drogas da cidade e do
Estado de São Paulo, implantou programas em numerosas empresas, especialmente na CPTM (Companhia Paulista
de Trens Metropolitanos); e José Carlos, Conselheiro do COMUDA – Conselho Municipal de Política Pública sobre Drogas, terapeuta e consultor em
política pública sobre drogas no Sindicato dos Comerciários de São Paulo. #

Uma realização do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, quem tem na presidência Ricardo Patah.

Engenheiros de Segurança do Trabalho,
Médicos e Enfermeiros do Trabalho,
Consultores e Assessores, Gestores de
Recursos Humanos, Peritos Judiciais,
Assistentes Técnicos, Estudantes de
cursos técnicos ou de engenharia em
segurança do trabalho, medicina e enfermagem do trabalho.
O curso será realizado em Cascavel
(PR) nos dias 23, 24 e 25 de outubro de
2013 em local a ser informado no ato
da inscrição.
O instrutor será Ivomar Mezoni e é
uma realização do SINTESPAR (Sindicato dos Técnicos de segurança do Trabalho no Estado do Paraná), o qual concederá desconto de 50% para associados em dia do SINTESPAR e SINTESC.
Com o uso de metodologia e estratégia de amostragem dos ricos físicos,
químicos e biológicos, com a utilização
prática de instrumentos de avaliação,
debatendo a solução de problemas com
exemplos e práticas já vivenciadas que
pode ocorrer com os profissionais da
área.

Com vagas limitadas as inscrições
deverão ser efetuadas junto ao SINTESPAR.

Ponta Grossa e região
Já nos dias 04 e 05 de outubro de
2013, o mesmo curso será desenvolvido em Ponta Grossa (PR) para profissionais daquela região.
O docente neste curso será Sérgio
Jonas Ferreira Júnior. #
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Metalpama e Metalvima se
unem para SIPAT em Birigui
Fotos cedidas pelo SESMT/Metalpama

SINTESP apoia IV
Encontro SESMT de
Serviços de Saúde
No dia 27 de agosto de 2013, o presidente Marquinhos, do SINTESP, participou do IV Encontro dos Profissionais
do SESMT, realizado na sede do SinSaudeSP, em parceria com o Nepes, a
Força Sindical, o Sindhosfil, o Sindhosp
e o SINTESP.
O evento, voltado para profissionais
do SESMT (Técnicos de Segurança do
Trabalho, engenheiros de segurança,
auxiliares, enfermeiros e médicos do
Trabalho), profissionais de Recursos
Humanos, cipeiros, entre outros, contou com mais de 360 participantes.
A solenidade de abertura foi composta por José Lião de Almeida, presidente
do SinSaudeSP; Joaquim José da Silva
Filho, diretor e secretário geral do SinSaudeSP; Mario Bonciani, diretor executivo do Nepes; Marquinhos, presidente do SINTESP, e demais autoridades presentes.
Em seu discurso, Marquinhos, mais
uma vez, enfatizou a importância da
união entre os profissionais do SESMT
e parabenizou o SinSaudeSP pela iniciativa. “Esta parceria é muito importante
para nós, do SINTESP, pois, a categoria
dos Técnicos de Segurança do Trabalho, está se empenhando, cada vez
mais, para aumentar as boas práticas
prevencionistas nos ambientes de trabalho e somente com a união de todos
os profissionais que compõem o SESMT vamos conseguir alcançar bons resultados, pois cada um tem um papel
especial dentro desta equipe e temos
que trabalhar unidos!”, salientou Marquinhos.
No decorrer do evento foram apresentadas palestras que abordaram temas como: “Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho”; “Acidentes
e Doenças do Trabalho em Serviços de
Saúde no Estado de São Paulo”; “Prevenção e Controle dos Acidentes do
Trabalho com Material Biológico”; e
uma mesa redonda sobre a Fiscalização
da NR 32, na qual foram apresentadas
as visões do Ministério do Trabalho e
Emprego, do Ministério Público do Trabalho 2ª Região, do Coren-SP, dos trabalhadores e dos empresários.

Marquinhos ressaltou a importância da
união entre os profissionais do SESMT
durante a solenidade de abertura do evento

profissionais que merecem nosso respeito e admiração, pois agregam muito
valor em prol da segurança e saúde do
trabalho nas empresas”, declarou.
Um ponto muito importante citado
por Marquinhos disse respeito a questão da ética dos profissionais prevencionistas. “Fortalecer o trabalho desses
companheiros só ajuda a somar nas ações que a nossa categoria, representada pelos Técnicos de Segurança do
Trabalho, desenvolve nos ambientes de
trabalho para incentivar as práticas prevencionistas, pois temos que exigir
mais qualidade, temos que ser referências e buscar sempre melhores condições de trabalho para nós mesmos e,
com vista a consolidar este objetivo, estão inclusos todos os profissionais que
atuam no setor de Segurança e Saúde
do Trabalho, como é o caso dos Higienistas Ocupacionais. Por isso, este
evento da ABHO, certamente, contribuirá com muitas informações importantes para ajudar nossos profissionais a
desenvolverem suas atividades com
mais qualidade”, declarou.
O evento contou com a participação
de autoridades nacionais na área de
SST e apresentou palestras sobre os
seguintes temas: Responsabilidade social e ética na prática das atividades dos
profissionais de Higiene Ocupacional;
Gestão de riscos ambientais; Controle
dos riscos ambientais; Práticas bemsucedidas em prevenção; Usos de novas tecnologias de avaliação; Informática aplicada à Saúde Ocupacional; e
Estudos de casos.

Marquinhos salientou a importância da ética
dos profissionais que atuam na área de SST
para o fortalecimento das práticas
prevencionistas

Marquinhos marca
presença no evento
da ABHO
Com o tema central “Responsabilidade social e ética na prática das atividades dos profissionais de Higiene Ocupacional”, a ABHO - Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais, realizou entre os dias 21 e 28 de agosto de
2013, em São Paulo, SP, o VII Congresso Brasileiro de Higiene Ocupacional e, em conjunto, o XX Encontro
Brasileiro de Higienistas Ocupacionais,
com o objetivo de promover a atualização dos higienistas ocupacionais e demais profissionais da área de segurança
e saúde.
Com o lema de estar “sempre presente” Marquinhos representou o SINTESP
na abertura do congresso e parabenizou
a ABHO pela iniciativa. “O SINTESP tem
como princípio atuar em prol das parcerias e os Higienistas Ocupacionais são

Oito sugestões para passar
menos tempo no trânsito
Ficar no trânsito tem impacto econômico (gesta-se mais combustível e prejudica compromissos) e ambiental (polui mais), além de testar a paciência de
cada um de nós.
Viver sem passar o que parece uma
eternidade no trânsito não é utopia. Veja
o que você pode fazer.

As indústrias metalúrgicas de Birigui
(SP), Metalpama e Metalvima se uniram
para realizar a SIPAT 2013 no período
de 19 a 23 de agosto de 2013.
Em todas as palestras teve a participação dos colaboradores e dos diretores de ambas as empresa, os quais declararam como proveitosas e rica em
informações.
As palestras foram apresentadas por
José Antonio Alves, professor de economia que fez uma apresentação sobre
“Economia Familiar”.
“Cuidados no trânsito” foram apresentados por oficiais do Corpo de Bombeiros de Birigui (SP).
“Dependência química” foi apresentada pelo Professor e Psicólogo Fabio
Ramos da Casa de Caminho Ave Cristo.
“A importância da atividade física para a saúde” foi apresentada pelo Professor e coordenador do SESI (Birigui)
Idi de Paula.
E “Segurança sempre”, foi apresentada por Jorge João da Silva, Técnico de
Segurança do Trabalho da EMTREPREV
de Birigui (SP).
No final das apresentações, todos os
dias teve sorteio de muitos brindes e no
encerramento da semana ocorreu um
churrasco de confraternização para celebrar a união das duas empresa em
prol da prevenção.
Veja alguns dos momentos do evento:

USE ÔNIBUS, TREM E METRÔ: É um
jeito prático e democrático de ir e vir. Se
até celebridades aproveitam para espiar
o celular enquanto andam de metrô, por
que você não faria o mesmo?

BICICLETA É UMA BOA: Verifique se há
ciclovias, local adequado para estacioná-la e respeite as regras de trânsito.
ORGANIZE SUA AGENDA: Administre
melhor seu tempo, eleja prioridades e
reveja a rotina. Exemplos? Marque reuniões externas fora do horário de pico
ou tente fazer o maior número possível
de tarefas em uma saída apenas.

Professor Idi de Paula

SER UM BOM PEDESTRE: Isso também
ajuda. Evite atravessar a rua fora da faixa em vias movimentadas e respeite a
sinalização.
TST Jorge João da Silva

ESTUDE ROTAS ALTERNATIVAS: Com
a ajuda de sites ou um navegador, faça
testes até achar o trajeto ideal.
Colaboradores Administração/ Produção

Marquinhos e Armando Henrique, presidente
da Fenatest, representaram os Técnicos de
Segurança do Trabalho no evento da ABHO

Professor José Antonio Alves

Na semana de 21 de agosto, o presidente Marquinhos esteve em Belo Horizonte, MG, onde aproveitou para visitar
a IX Braseg - Feira Brasileira de Segurança e Saúde no Trabalho e Proteção
Contra Incêndios, e ver as novidades na
área de SST apresentadas para o público mineiro.
A Braseg é promovida pelo Grupo
Cipa Fiera Milano em parceria com a Associação Brasileira dos Distribuidores e
Importadores de Equipamentos e Produtos de Segurança e Proteção ao Trabalho (ABRASEG), a Associação Nacional da Indústria de Material de Segurança e Proteção ao Trabalho (ANIMASEG)
e o Sindicato da Indústria de Material de
Segurança (SINDISEG).

Colaboradores Metalpama/Metalvima

Confraternização

Debate
técnico sobre
Decibelímetro
Será realizado Debate técnico sobre
decibelímetro com objetivo de manuseio e auxílio na solução de dúvidas, em
relação ao correto manuseio, funcionalidades, configurações, software, impressões, comunicações, relatórios e
correções de erros.
O evento será realizado no dia 12 de
setembro de 2013, das 14h30 às 16h30
na sede do SINTESP (Sindicato dos
Técnicos de Segurança do Trabalho no
estado de São Paulo) sito na Rua 24 de
maio, 104, 5º andar – República – São
Paulo (SP).
O palestrante será José Henrique dos
Santos Lima Junior, Técnico de suporte
técnico, atua na área de suporte técnico, criando soluções e esclarecimentos de todos os instrumentos de linha.
No conteúdo do debate terá configurações, funções e softwares dos instrumentos; apresentação; funcionalidades;
configurações; laudos e gráficos.

Oficial do Corpo de Bombeiro

Confraternização
O SINTESP proporcionará melhor
conhecimento sobre uso do Decibelímetro
em debate técnico gratuito.

Informações e
Inscrições
Confraternização
BRASEG reuniu profissionais da SST, em
Minas Gerais em mais um evento de
sucesso!

Professor Fabio Ramos

NEGOCIE NOVAS FORMAS DE TRABALHO: Por exemplo, fazê-lo de casa
ou entrar e sair em horários alternativos
pelo menos algumas vezes por semana.
Evitando o trânsito pesado, você pode
render mais.

ANDE A PÉ: Dependendo da distância,
você chega mais rápido ao destino. E
ainda aproveita para conhecer detalhes
da paisagem de sua cidade.

Marquinhos visitou a
IX Braseg, em Belo
Horizonte, MG

Marquinhos e Mario Bonciani prestigiaram o
evento do SinSaudeSP

Para enfrentar o aquecimento global e outros desafios da atualidade

O sucesso do evento foi registrado
pela satisfação de colaboradores e diretores, os quais aprovaram a união.

Informações e inscrições pelo
telefone (11) 3362-1104 ou pelo e-mail
eventos@sintesp.gov.br
Pede-se para que cada participante
leve 02 kg de alimentos não perecíveis,
os quais serão doados para entidades
de caridade. #

OFEREÇA OU PEGUE CARONA: Pode
ser com amigos ou colegas de trabalho.
O transporte individual ocupa 80% das
vias, mas leva só um terço dos passageiros. Sites como a caronetas.com.br
ajudam na organização.
Se dá para ser produtivo trabalhando
de casa, sugira isso a sua equipe.
Uma dica para se organizar é pensar
em prazos de entrega: desde que eles
sejam cumpridos, cada um pode cuidar
do próprio tempo. #
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Para o profissional Técnico de Segurança
do Trabalho levar sempre no bolso

Por Cosmo Palasio de Moraes Junior, Diretor Estadual do SINTESP; Coordenador Egroup Sesmt e Consultor de SST www.cpsol.com.br

01. Aprenda de vez por todas que você não é responsável pela saúde e pelas
vidas das pessoas que trabalham em
uma organização e, sim, é o responsável pela implantação – onde for o caso
– e a gestão dos processos que a própria organização tem ou terá para esta
finalidade sendo ela – a organização – a
responsável pela segurança e saúde no
seu local de trabalho.
02. Aprenda que a legislação é algo
que está muito acima dos interesses
apenas das organizações ou das pessoas que nela trabalham e, que, na verdade, existe para defender o interesse
coletivo maior que é o da sociedade como um todo e, que, portanto, deve ser
tratado como equilíbrio e não com tendências.
03. Aprenda que qualquer programa,
plano, campanha ou algo por mais bonito e bem feito que seja só será útil se
for compreendido e praticado pelas
pessoas e qualquer coisa fora disso é
dinheiro jogado fora.

04. Aprenda que questões disciplinares dizem respeito a área específica
da organização e não ai o SESMT e, que,
por mais que punir faça com que algumas pessoas sintam alguma forma de
poder, estamos, na verdade, atuando na
pior esfera do processo da prevenção.
05. Aprenda que uma idéia precisa de
uma boa apresentação e que assim faz
parte da vida de um profissional aprender a se expressar corretamente – tanto
em forma, conteúdo como quantidade –
e também usar a linguagem das pessoas a quem deseja apresentar algo ou
mesmo convencer.
06. Aprenda que normas para serem
cumpridas precisam de especialistas
para interpretá-las e transformá-las em
formas compreensíveis e aplicáveis para as demais pessoas e que assim não
basta saber ler é preciso saber interpretar e usar a técnica para propor e desenvolver formas de aplicação.
07. Aprenda que organizações fazem
produtos e vendem serviços e, que, embora segurança e saúde sejam, para
nós, o foco principal, para as organizações tudo isso é apenas mais uma
das muitas partes de um negócio. Isso
ajudará a evitar muitos conflitos.
08. Aprenda que por mais que você
admire o modelo desta ou daquela organização se quer que sua área seja tecnicamente forte deve fazer com que ela
esteja baseada em normas legais e técnicas e não nos modelos feitos por alguns. Padronização faz uma área ser
mais forte e reconhecida – além de otimizar recursos.
09. Aprenda que normas e procedimentos não devem ser feitos pura e
simplesmente para isentar pessoas e
organizações de responsabilidades,
mas, sim, para padronizar ações e umdar cultura.

Curso de ergonomia aplicada ao
trabalho em Mogi das Cruzes (SP)
O Curso de Ergonomia Aplicada ao
Trabalho será realizado nos dias 05 e 06
de outubro de 2013, das 08 às 12h00 e
das 14 às 18h00 em Mogi das Cruzes
(SP) em local a ser informado no ato da
inscrição.
O curso será aplicado por Dr. Enrique
Diez Parapar, fisioterapeuta, professor
de educação física, pós graduado em
fisioterapia do trabalho, pós graduado
em atividades em academia, pós graduado em segurança do trabalho e meio
ambiente, com formação em reeducação postural global, professor de ergonomia no curso de pós graduação em
engenharia de segurança do trabalho,
diretor da EDP Consultoria – Ergonomia
e Higiene Ocupacional.
No conteúdo programático destacamos: Conceitos de DORT/LER; antropo-

metria ocupacional; interpretação da
legislação e descarga de materiais; mobiliário dos postos de trabalho; equipamentos dos postos de trabalho; organização do trabalho; condições ambientais de trabalho (ruído, temperatura efetiva, umidade relativa do ar, velocidade
do ar e iluminamento); operadores de
checkout; teleatendimento/telemarketing; ginástica laboral; formação de comitês de ergonomia; classificação e inserção de portadores de necessidades
especiais (PNE).
Como participar?
Informações e inscrições até 30 de
setembro de 2013 pelos telefones (11)
3713-7385 e (11) 98422-4365 e/ou
pelo edp@edpconsultoria.com.br
#

Clealco oferece cursos gratuitos de
capacitação para a comunidade

10. Aprenda que a vida e a saúde das
pessoas é algo que não pode ser terceirizado e, que, portanto, embora nos
caiba o domínio da técnica sobre o assunto prevenção, não nos cabe decidir
pelas pessoas o que é melhor para elas
– isso chama-se ética.
11. Aprenda que não existe profissional de segurança e saúde do trabalho
primeiro, segundo ou terceiro – todos
somos profissionais e o respeito entre
todos não deve ser pautado pelo local
ou condição de trabalho.
12. Aprenda que a CIPA não é o
quintal da Segurança no Trabalho e,
sim, a representação dos trabalhadores
e da organização no que diz respeito ao
assunto Segurança e Saúde no Trabalho.
13. Aprenda que para as organizações
interessa o melhor resultado e que
assim sendo não importa a sua
profissão, mas sim, o que você sabe
fazer e o quanto de resultado é capaz de
dar. Troque o título pela utilidade e será
reconhecido sem precisar se impor.
14. Aprenda a respeitar todos os
profissionais da sua área de atuação e
aprender com as diferenças e visões
distintas levando em conta que quem
criou a NR 4 tinha uma visão bastante
ampla e que faz com que o ESMT seja
uma área completa e não apenas o
resultado de uma visão apenas.
15. Aprenda que nenhum trabalhador
se acidenta porque resolveu atrapalhar
aquela sua velha placa de dias sem
acidentes ou porque não tinha o que
fazer naquele dia. Os acidentes são
muito mais complexos do que a maioria
das pessoas desejam ver e suas causas,
a maioria das vezes, estão distantes dos
olhos do que os investigam e analisam
a partir de velhos preconceitos.
#

Parceria entre a Secretaria Estadual
de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e o Grupo Clealco (Clementina-SP) vai oferecer cinco cursos
de capacitação, de graça, para a população. As formações são para mecânico
de automóveis, eletricista instalador,
desenhista mecânico, traçador de caldeiraria e soldador eclético. As aulas serão desenvolvidas dentro da própria indústria, em Clementina (SP).
O objetivo da iniciativa é oferecer oportunidade de profissionalização para
pessoas que estão desempregadas. O
estudante que frequentar regularmente
as aulas receberá uma bolsa auxílio de
R$460.
Os cursos, previstos para começar
ainda este mês, serão realizados pelo
programa Via Rápida Emprego, que
oferece capacitação profissional gratuita para os cidadãos que buscam ingressar no mercado de trabalho ou abrir o
próprio negócio.
Conforme o gestor do centro cultural
e educacional do grupo Clealco, Diego
Mathias, “as aulas vão beneficiar pessoas que estão em busca de oportunidades de trabalho e qualificação. Os
cursos, que preparam profissionais para atuarem em áreas do setor sucroenergético, vão levar ao aluno conheci-

mentos gerais e específicos, pois o
intuito é proporcionar não só conceitos
técnicos, mas também contribuir para a
formação básica”, explicou.
Ainda, segundo Mathias, o programa
possui uma carga horária intensiva,
com duração de dois a três meses. As
aulas serão ministradas por profissionais especializados e aprovados pelo
Centro Paula Souza.
Os interessados em frequentar qualquer um dos cursos devem se inscrever
direto no centro cultural da usina que
fica na Rua Rio Grande do Sul, S/N, bem
no Centro de Clementina (SP). Mais
informações pelo telefone (18) 36589067.

Parceria vai beneficiar população de
Clementina (SP) na capacitação de cursos profissionalizantes.
Clealco sempre investiu na formação
de pessoas e mantém centro cultural
em pleno funcionamento para eventos e
cursos. #

Você trabalha em uma empresa e está desconfiado de que ela não é o melhor lugar para você? Veja alguns sinais que podem provar se você está certo.
Depois de um tempo trabalhando em uma empresa, você começou a achar algumas atitudes estranhas. Você acha que tem fofoca demais? Seu chefe não te ajuda
em nada? Pode ser que a sua percepção esteja correta. Veja seis sinais que provam
que a empresa não é boa para você:
1 - Fofoca
Fofoca é uma das formas mais poderosas de destruir o sucesso de uma empresa.
Se no seu local de trabalho existem muito fofoqueiros, isso é um mau sinal. Mesmo
que as fofocas não sejam maliciosas, construir relacionamentos que não são completamente verdadeiros, prejudica todos os envolvidos a alcançarem metas e objetivos.
2 - Seus supervisores têm maus hábitos
Assim como pais que não agem da forma correta influenciam de forma negativa
os seus filhos, o mesmo acontece na relação entre líderes e subordinados. Os seus
gestores são um espelho da política da empresa e se eles apresentam hábitos não
saudáveis, toda a empresa funciona do mesmo jeito.
3 - As mãos do seu chefe estão limpas
Se o seu chefe não "coloca a mão na massa" em nenhuma tarefa, isso pode gerar
péssimas consequências. Líderes não comprometidos com as metas do grupo é um
caminho rápido para o fracasso.
4 - Seus colegas de trabalho competem entre si
Competições são ótimas, mas moderadamente. Se seus colegas de trabalho só
competem entre si e esquecem-se de competir com quem realmente importa – a
concorrência, por exemplo – algo está indo errado na empresa.
5 - Não há colaboração
Qualquer empresa, para atingir o sucesso, precisa que os funcionários trabalhem
como um time, sempre mirando o mesmo objetivo. Companhias que não estimulam
as pessoas a trabalharem juntas não são boas para você.

Depoimento de uma Técnica
Gicele Costa Souza, Técnica de segurança do trabalho (RS)
Bom dia, colegas. Gostaria de manifestar minha opinião sobre a desvalorização da nossa
profissão perante à construção civil. Apesar de frequentar vários cursos, seminários e
palestras acerca do assunto "segurança na construção civil", sinto que a precariedade da
divulgação da importância da nossa profissão é alarmante. Somos pressionados a fazer
as coisas somente para não haver embargo de obras, sendo que são vidas de pais e mães
de família que estão sob nossa responsabilidade. A maioria das melhorias que queremos
implantar são vistas como desperdício de dinheiro ou uma invenção sem sentido do tst, e
quando bate a fiscalização, é tudo feito às pressas, como um passe de mágica. Porém
assim que passa a fiscalização do MTE tudo volta a ser como era antes, os trabalhadores
são novamente colocados em situações de risco para recuperar o tempo do embargo.
Obras com prazos de entrega cada vez mais reduzidos, o custo para investimento em
tecnologias é caro, mas mais caro ainda são os custos com os trabalhadores violentados
fisicamente e psicologicamente, e o pior é que todos nós pagamos este custo pois eles
são tratados no Sistema Único de Saúde e são mantidos pela Previdência até a sua
recuperação - que muitas vezes não vem. E, como muitos pensam, eles não fazem porque
querem e sim porque eles temem sua demissão ao negar-se a fazer tal atividade.
Infelizmente, esta é a realidade da maioria das obras, onde nós, técnicos em segurança
do trabalho, somos vistos somente como um cumprimento da lei. Eu digo a todos que
estão entrando na nossa profissão: é um desafio permanente, aonde só tem lugar quem
tem verdadeiro amor ao próximo e coragem de lutar por ele. #

PCMAT será abordado em
curso no Rio de Janeiro
O Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil objetiva
a implementação de medidas preventivas e de segurança no ambiente de trabalho
Por ACS/DMS

Serão realizado pelo programa Via Rápida Emprego

Fonte: Silvia Helena www.folhadaregiao.com.br

SEIS SINAIS DE QUE A EMPRESA
NÃO É BOA PARA VOCÊ

A Fundacentro do Rio de Janeiro,
com apoio da Sociedade Brasileira de
Engenharia de Segurança do Estado do
Rio de Janeiro (Sobes-RJ) e da Sociedade Brasileira de Engenharia de Segurança (Sobes), realiza, de 09 a 11 de setembro de 2013, o 2º curso de “PCMAT
– Programa sobre Condições e Meio
Ambiente do Trabalho na Indústria da
Construção”.
No dia 09, será das 13h às 17h; 10,
das 9h às 12h e das 13h às 17h e no
último dia das 9h às 12h.
O curso será ministrado pela tecnologista da Fundacentro/RJ, Maria Christina Felix. Maria Christina também é arquiteta, engenheira de segurança do
trabalho e mestre em sistemas de
gestão.
O objetivo é capacitar os participantes
para que possam elaborar o PCMAT,
possibilitando aos alunos, ferramentas
para subsidiar um sistema de gestão de
segurança e saúde do trabalho (SST)
nos canteiros de obras.
O PCMAT é regulamentado pela norma regulamentadora nº 18, que pode

ser consultada no site do Ministério do
Trabalho e Emprego. A norma informa
medidas de segurança a serem adotadas durante uma obra. Dentre elas, esclarece quais empresas precisam adotar o Programa e exige que o profissional que irá elaborar o PCMAT deve ser
habilitado na área de segurança do trabalho.
A Fundacentro do Rio de Janeiro ministra o curso desde 2006, vem formando alunos para que possam desenvolver ações preventivas que possibilitem
a integridade física e a saúde do trabalhador da construção civil.
O conteúdo programático será voltado para especificidades da indústria da
construção, legislação de SST para o
setor, sistemas de gestão em SST, PCMAT como instrumento de gestão nos
canteiros de obras e base metodológica
para elaboração do PCMAT.
São 30 vagas. A inscrição será efetivada com a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis, que serão repassadas para instituições filantrópicas
de atenção ao idoso.
Mais informações os candidatos poderão ligar na Fundacentro/RJ, telefone:
(21) 2508.8548 ou 2507.9067. As inscrições poderão ser feitas através do email: cursoscerj@gmail.com ou pessoalmente.
A localização da regional fica situada
à avenida Presidente Antônio Carlos,
251 – 9º e 12º - Centro – Rio de Janeiro.
#

6 – Não acreditam na companhia
Se seus supervisores e colegas de trabalho não acreditam na empresa em que trabalham, eles irão demonstrar isso para os clientes. É essencial que todos concordem
e acreditem nos valores da companhia, para que ela possa crescer com bases fortes.
Sem isso, o futuro é incerto.
*Essa dica foi publicada no site Universia, em 23/08/2013.

Abraços, saúde e sucesso!
FÁBIO R. LAIS
fabio_lais@hotmail.com
www.facebook.com/fabio.lais.turnover
www.facebook.com/TurnoverConsultoria

Dez razões para investir na ergonomia
Muitas empresas já realizaram estudos ergonômicos que atestam retorno garantido sobre o investimento.
A ergonomia - palavra originada do grego ergon (trabalho) e nomos (normas, regras) - de forma simplificada pode ser compreendida como sendo a disciplina orientada para uma abordagem sistêmica de todos os aspectos relacionados às atividades
do ser humano. Hoje, muitas empresas realizam estudos ergonômicos que atestam
que o retorno sobre o investimento é garantido. De acordo com o pesquisador francês Henri Savall, vários são os benefícios que se manifestam quando uma empresa
investe na ergonomia. Vamos citar alguns deles abaixo:
1 - Redução de até 3% no absenteísmo (ausência do funcionário do posto de trabalho). Sabemos que quando um talento não está presente para realizar as suas atividades, muitas vezes não apenas a sua produtividade fica comprometida, mas também a de outros colegas de trabalho pode ser prejudicada.
2 - Diminuição do desperdício da matéria-prima e dos produtos não conformes
em até 25%. Vale salientar que quando se evita o desperdício, a empresa tem lucros
e, muitas vezes, melhora a sua imagem junto à sociedade, principalmente quando o
negócio pode causar impactos sobre o meio ambiente. O sentimento de responsabilidade social torna-se visível aos stakeholders.
3 - Os pedidos dos clientes chegam a ser entreguem em até 95%, dentro do prazo
estimado. E cliente satisfeito resulta em novas oportunidades de negócio para a organização.
4 - Investimento na ergonomia significa melhoria na qualidade de vida das pessoas, pois estudos comprovam que também ocorre a queda de índices de acidentes
e incidentes (quase acidentes) no dia a dia dos trabalhadores.
5 - Com um ambiente ergonomicamente correto para exercer as atividades, os colaboradores conseguem dar uma melhor entrega nas suas atividades. A consequência é sentida na melhoria da qualidade dos produtos e, em decorrência, acontece
uma diminuição em produtos com defeitos na linha de produção. Lucro certo para
qualquer empresa.
6 - Uma vez que os profissionais têm melhores condições de trabalho, a empresa
que investe na ergonomia chega a alcançar uma queda de até 50% na taxa de retrabalho.
7 - Com a diminuição do retrabalho, a tendência é o crescimento natural da produtividade e, consequentemente, as chances de crescimento frente à concorrência
tornam-se reais.
8 - Outro aspecto que merece ser destacado a partir dos investimentos ergonômicos é o sentimento de valorização do profissional. Quando as pessoas recebem
suporte para exercerem suas atividades com dignidade, estabelecem mecanismos
comportamentais que influenciam positivamente suas permanências no ambiente de
trabalho.
9 - Ambiente de trabalho em que profissionais atuam com satisfação impacta ainda
no sentimento de harmonia entre os talentos e isso, por sua vez, é uma das portas
que se abre para que o espírito de equipe seja estimulado.
10 - Melhoria na qualidade de vida do trabalho também ajuda a reduzir os índices
de turnover. Quando isso ocorre, a empresa retém seus talentos e o capital intelectual que recebeu investimento para o desenvolvimento de competências não sairá à
procura de novas oportunidades no mercado. #
*Essa dica foi publicada no site RH.com.br, em 27/08/2013

Norminha – DESDE 2009 – ANO 05 – Nº 222 – 05/09/2013

PÁGINA 05 – www.norminha.net.br

Auditores-Fiscais interditam 36 máquinas diante de
grave e iminente risco para os trabalhadores

FITOTERÁPICOS COM AÇÃO
ANTIFÚNGICA
O uso de fitoterápicos é amplamente aplicado baseando-se na sabedoria popular.
A utilização de plantas com fins medicinais para tratamento, e prevenção de doenças
é uma das mais antigas formas de prática medicinal da humanidade. Atualmente,
com o desenvolvimento da tecnologia, o valor terapêutico das ervas vem sendo pesquisado e seu uso diário dentro das preparações ou na forma de chás vêm sendo
cada vez mais praticado.
Diversos fitoterápicos têm sido utilizados no tratamento de fungos, uma grande
vantagem é que eles apresentam menor custo quando comparados a medicamentos
tradicionais e possuem menos efeitos colaterais, como alterações gastrointestinais
e hepatotoxicidade.
A atividade antifúngica observada em extratos vegetais é, muitas vezes, atribuída
a compostos orgânicos. As espécies vegetais possuem substâncias inertes e princípios ativos, cuja concentração acontece, preferencialmente, nas flores, raízes ou folhas, e, em menor proporção, nos frutos e nas cascas. A concentração destes princípios sofre mudanças durante seu ciclo de vida, sendo influenciada pelo solo, clima,
colheita e preparação.
Seguem alguns fitoterápicos:

Fonte: SINAIT – Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho.

continuar operando, o que não ocorreu
com as máquinas interditadas.

Auditores-Fiscais do Trabalho da Gerência Regional do Trabalho e Emprego
de Osasco (SP) interditaram 36 máquinas na empresa metalúrgica Bergson
diante da constatação de grave e iminente risco. A ação, realizada no dia 24
de julho, provocou a total interrupção
das atividades da empresa.
Segundo o Auditor-Fiscal Rodrigo
Caldas Oliveira, as prensas mecânicas
excêntricas e similares, com acoplamento para descida do martelo por
meio de engate por chaveta, encontradas na metalúrgica, estão obsoletas. Os
equipamentos precisam obrigatóriamente passar por uma adequação para

“É importante destacar que, conforme
a Norma Regulamentadora - NR 12, é
proibida a importação, fabricação, comercialização, leilão, locação e cessão
desse equipamento. Porém, como ainda encontramos um grande número
dessas prensas nas empresas, permitiu-se a reforma para adequá-las às regras de proteção”, explicou Rodrigo. A
NR 12 é responsável pela regulamentação dos padrões de segurança em
máquinas e equipamentos, de modo a
eliminar as zonas de riscos.
No caso da metalúrgica, segundo o
Auditor-Fiscal, foi necessária a interdição imediata, por apresentar risco imi-

nente de esmagamento e mutilação de
dedos e mãos dos trabalhadores. E
acrescentou que também havia o risco
de rompimento da biela, podendo causar a morte desses trabalhadores por
trau-matismo craniano. “A empresa atua há cerca de 40 anos e utiliza máquinas antigas. A legislação avançou e o
maquinário não acompanhou essa evolução e não atende à lei”, disse Rodrigo.
No último dia 15 de agosto, uma nova
fiscalização manteve a interdição das
máquinas, diante da falta de adequação.
Os proprietários informaram que estão
buscando meios de ajustar parte das
prensas, para solicitarem a suspensão
parcial das interdições.
Rodrigo avalia que a inércia das empresas, ao deixarem de investir na manutenção e ajuste das máquinas e equipamentos em conformidade com as
exigências atuais das NRs, leva a situações como essas, em que o trabalhador atua sem a proteção devida. Muitas
vezes, o resultado disso é o acidente de
trabalho. #

CURSOS EM
SETEMBRO
RIO CLARO (SP)

Orégano – Origanum Vulgare – Planta que tem origem
da região do Mediterrâneo. Os principais constituintes ativos, 90% deles encontrados no óleo, são dois agentes fenólicos que responsáveis pelos efeitos antifúngicos e antimicrobianos. As partes da planta utilizadas são as folhas e flores. Um
dos compostos (carvacrol) possui a propriedade de inibir o crescimento da Cândida
albicans e o outro (timol) estimula a resposta imunológica. Pode ser utilizado no
tempero de massas, no pão, vegetais, diretamente na salada, na sopa, deixar na
mesa e colocar na comida.

Alecrim – Rosmarinus officinalis – Planta nativa da
região mediterrânea, cultivada principalmente em países de clima temperado. A parte
da planta utilizada são as folhas. Dentre os principais componentes ativos estão o
ácido rosmarínico, óleos essenciais (canfeno, pineno, cineol, borneol, cânfora) e
taninos. O óleo essencial de alecrim inibe o desenvolvimento micelial de fungos. O
alecrim é usado na forma de chás (infusão) e tinturas (extrato hidroalcoólico)
preparados com as folhas secas ou frescas.

Óleo de coco – rico em ácido caprílico e ácido láurico que tem como metabólito a monolaurina, uma das substâncias com ação antifúngica, e que não afeta as bactérias da flora intestinal probiótica. Há diversos estudos
mostram sua ação contra Candida albicans.

Cravo- Syzygium aromaticum - é uma planta pertencente à família das Myrtaceas, a parte que é utilizada é o botão floral seco, o qual
contém cerca de 15% de óleo essencial cujo principal componente é o eugenol,
composto fenólico volátil, que também está presente na canela, por exemplo. O potente efeito bactericida e fungicida atribuído ao óleo de cravo é derivado do composto eugenol. Estudos têm mostrado sua eficácia no tratamento da candidíase.
Continuaremos este assunto na edição 224.

CURSOS OBRIGATÓRIOS E
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
SEGUNDO AS NORMAS
REGULAMENTADORAS DA PORTARIA
3.214 DE 08/06/78”- DIA 13
INSTRUTOR DE EMERGÊNCIAS
QUIMICAS - DIAS 13, 14 E 15
INSTRUTOR DE EMPILHADEIRA / NR
11 - DIAS 14 E 15
INSTRUTOR DE NR 20 - DE 16 A 20
INSTRUTOR DE TRABALHOS EM
ALTURA / NR 35 - DIAS 19, 20 E 21
INSTRUTOR DE PONTE ROLANTE / NR
11 - DIAS 21 E 22
INSTRUTOR DE ESPAÇO CONFINADO
/ NR 33 - DE 23 A 27
INSTRUTOR DE CIPA - DE 26, 27 E 28
INSTRUTOR DE BRIGADA DE
EMERGÊNCIA- DIAS 26, 27 E 28
INSTRUTOR DE GUINDAUTO
HIDRÁULICO / NR 11 - 28 E 29
INSTRUTOR DE CARREGADEIRA DE
RODAS - 28 E 29

Marky Ramone, ex-bateirista dos
Ramones, se apresenta em Rio Preto

INSTRUTOR DE ESPAÇO CONFINADO
/ NR 33 - DE 21 A 25
INSTRUTOR DA NR 20 - DE 21 A 25
INSTRUTOR DE TRABALHO A QUENTE
/ NR 18 - DIA 26
SUPERVISOR DE RIGGING – DIAS 19
E 20 E 26 E 27
INSTRUTOR DE PLATAFORMA DE
TRABALHO AÉREO / NR 18 - DIAS 26
E 27
INSTRUTOR DE GUINDAUTO
HIDRÁULICO / NR 11 - 26 E 27
INSTRUTOR DE NR 13 - DE 28 DE
OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO

Por Amanda Marchini

Evento acontecerá no dia 12 de setembro e também terá as presenças do DJ Julio
Monstro e Dj Orniz discotecando clássicos do punk rock além da Banda Trinta e Punks

INSTRUTOR DE PLATAFORMA DE
TRABALHO AÉREO / NR 18 - DIAS 28
E 29
CURSOS EM OUTUBRO
INSTRUTOR DE CIPA - DE 03, 04 E 05
NR 20 – CAPACITAÇÃO PARA
FRENTISTAS DE POSTOS DE
SERVIÇOS – DIA 05
INSTRUTOR DE EMPILHADEIRA / NR
11 - DIAS 05 E 06
INSTRUTOR DE TRABALHOS EM
ALTURA / NR 35 - DIAS 17, 18 E 19
INSTRUTOR DA NR 12 COM “FOCO
EM MÁQUINAS ESTACIONÁRIAS DA
INDUSTRIA SUCROALCOOLEIRA” DE 17, 18 E 19
INSTRUTOR DE EMERGÊNCIAS
QUIMICAS - DIAS 17, 18 E 19
INSTRUTOR DE PONTE ROLANTE / NR
11 - DIAS 19 E 20

Seminário de
Recursos
Humanos em
Rio Preto (SP)

Aproveitando a vinda ao Brasil para
participação no Rock in Rio, o ex-bateirista do grupo Ramones vem à cidade
discotecar as músicas que influenciaram a sua carreira, músicas que gosta
de ouvir além de músicas do Ramones,
é claro.
A apresentação também contará com
discotecagens do DJ Julio Monstro e do
multiartista Wagner Orniz e uma participação da banda rio-pretense Trinta e
Punks que faz tributo a bandas como:
Ramones, The Clash, Sex Pistos, Dead
Kennedys , Misfits e também de bandas
mais novas como Bad Religion, Green
Day, Pennywyse e Rancid.
O evento faz parte do projeto Rock On
The Top, fundado pelo DJ Julio Monstro
(ex-residente da casa noturna paulistana Madame Satã), onde músicos e personalidades são convidados para discotecar. Por este projeto já passaram nomes como: Edgar Scandurra (Ira!),
Marcelo Bonfá (Legião Urbana), Clemente (Inocentes, Plebe Rude), Kid Vinil, Erica Martins (Penelope), Luis
Thunderbird (VJ da MTV) e agora será
a vez do Marky Ramone (Ramones).
O repertório da noite começa com um
warm up que inclui garage rock e indie
rock, de músicas antigas até os últimos
lançamentos, discotecados pelo DJ
Monstro e por Orniz. Marky promete
além de clássicos do rock e do punk
rock, músicas dos anos 60, blues, doowop, e gravações da lendária gravadora
Motown.
“A noite será a cima de tudo um acontecimento estético, a começar pelos ingressos confeccionados com papel de
cheque retrô. Para Rio Preto, Marky indica a oportunidade de nos ligarmos às
subculturas cada vez mais universais,
cada vez mais “menos sub” e mais vistas como parte da cultura urbana globa-

lizada em que a voz da rebeldia não
morreu, afinal, as ideologias se camuflam em cada acontecimento, ainda
mais nesta época de manifestações na
Turquia, no Egito, e no Brasil, parece
que o movimento punk renasce, fazendo sentido outra vez, conquistando um
frescor entre as novas gerações da era
tecnológica.” afirma Wagner Orniz, integrante do coletivo Plasticine, organizador do evento.
Para o empresário Cacaco Cunha,
proprietário do Radiola Bar, onde acontecerá o evento, essa é uma oportunidade excelente para a cidade prestigiar artistas internacionais consagrados. A cidade merece ter eventos deste
nível, tem que aproveitar a vinda desses
artistas pelo Brasil e conseguir encaixar
datas aqui. Marky Ramone é um ícone
mundial, é uma lenda que vem em São
José do Rio Preto. Gente da região inteira vem pro show, vários e-mails solicitando ingressos de várias cidades e
até de outros estados como Mato Grosso do Sul, Paraná entre outros. Sem dúvida, um show que não se pode perder”,
salienta Cacaco.
Plasticine
Plasticine é um coletivo artístico-educacional que une moda, artes, comunicação, mídias, tecnologia, ciência, espiritualidade e estudos do comportamento. Compartilhando respostas e soluções para diversos problemas do mundo contemporâneo em ambientes empresariais, culturais e pessoais. O Plasticine atua com consultoria, cursos e
treinamentos, ajudando pessoas e
empresas a entenderem melhor o
mundo em que vivem, o consumidor
autoral, os valores que regem a nova
economia, e as ferramentas (sobretudo
digitais) que têm feito do mundo um
lugar diferente, dia após dia.
Serviço:
Projeto Rock On The Top – Dj Set
Marky Ramone
12/setembro – A partir das 19 horas
Radiola Bar – Av. da Saudade, 3700 –
Santa Cruz. #

Mário Sérgio Cortella ministrará palestra.

No dia 10 de setembro, Rio Preto
(SP) recebe o ex-secretário da Educação da cidade de São Paulo, filósofo e
doutor em Educação, Mário Sérgio Cortella para ministrar a palestra A Arte de
Liderar. O evento faz parte do Seminário de Recursos Humanos do Senac e
tem o objetivo de proporcionar reflexão
a respeito da importância do papel do
gestor nas empresas, considerando o
desenvolvimento da equipe como forma de alcançar resultados.
No segundo dia de evento,11 de setembro, é a vez do especialista de recursos humanos Jorge Feliciano abordar o
tema Cuidar das Pessoas para que elas
Possam Gerar Valor ao Negócio: crescer - gerar resultados - ser feliz! Com
mais de 25 anos de experiência na área,
Feliciano atuou na liderança gerencial e
executiva em empresas como: Grupo
Pão de Açúcar, Carrefour Brasil, Grupo
Etna/Vivara e Grupo É-Ouro. As inscrições podem ser feitas pelo
www.sp.senac.br/riopreto. #

Alunos de
Araçatuba no
CONARH

Alunos e docentes de RH de Araçatuba (SP)

Alunos do Curso de Técnico em recursos Humanos de Araçatuba (SP) da
Unidade do Senac, participaram da 39ª
edição do Congresso Nacional sobre
Gestão de Pessoas – CONARH ABRH
2013, no Transamérica Expo Center, em
São Paulo, que teve como tema central
“Reinventar a Gestão: Uma Construção
Coletiva”. Foi entre os dias 19 e 22 de
agosto de 2013, pela Associação Brasileira de Recursos Humanos. #
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Proteção de máquinas
www.superguianet.com.br

Há dois anos e meio em vigor, a nova

Além dela, outras atrações compõem a programação de 6 a 8 de setembro em Rio Preto

Eletroeletrônica

NR 12 considera todo o ciclo de vida útil
do equipamento desde o projeto até o
seu sucateamento. Ainda exige que as
fases sejam documentadas com procedimentos de segurança e manutenção.
Esse histórico contribui para a prevenção de acidentes.
A proteção de máquina é uma barreira
mecânica ou eletroeletrônica que impede o acesso às zonas de perigo. As partes do corpo ficam protegidas de um
contato com as áreas que oferecem riscos e a integridade física dos trabalhadores é preservada.
É importante não permitir burlas e ter
categoria de segurança conforme análise de riscos e de acordo com as normas
técnicas em vigor. Os trabalhadores devem ser capacitados.
As proteções (fixas e móveis) e os
dispositivos de segurança interligados
devem considerar as características
técnicas e operacionais da máquina e
do processo.
Também são parte integrante das máquinas e equipamentos, não podendo
ser considerados itens opcionais.

Eletroeletrônica: As proteções eletroeletrônicas, utilizadas em todas as áreas de risco, compreendem as áreas
de trabalho, de transmissão de movimento ou de movimento.
“Há diversos tipos como cortina de luz, sen-

Mecânica

Não existem sistemas de segurança
certificados pela NR 12 – Proteção de
Máquinas. A conformidade é demonstrada através da aplicação de análise de
risco e do atendimento às Normas Nacionais (NRs, NBRs) especificadas no
corpo da NR e, na sua ausência, pelas
normas internacionais aplicáveis.
No quesito durabilidade, no caso da
proteção fixa, devem ser observados
ambientes corrosivos, pintura degradada e ferrugem. Para a proteção móvel, os componentes eletrônicos precisam de manutenção preventiva. O mesmo ocorre com a proteção eletroeletrônica e a que utiliza câmeras. Algumas
normas auxiliam na especificação do
tempo necessário de reparo para manter o nível de performance dos sistemas
de segurança eletrônicos como a ISO
13849 e a IEC 62061.

As proteções mecânicas, do tipo grade, se dividem em:
FIXA: Mantida em sua posição, permanece fechada, de maneira permanente
ou por meio de elementos de fixação. A
remoção ou abertura só é possível com
o uso de ferramentas específicas.
“As proteções fixas têm a aplicação em função de frequência de acessos requeridos à
zona de perigo por ela protegida ”.

MÓVEL: Dotada de intertravamento elétrico, é um tipo de proteção que pode
ser aberto sem utilizar ferramentas.
Geralmente é ligada por elementos
mecânicos à estrutura da máquina ou a
um elemento fixo próximo.
“O acesso à zona de perigo é requerido uma
ou mais vezes por turno:
a) quando a abertura da proteção não possibilitar o acesso antes da eliminação do risco, a proteção deve estar associada a um
dispositivo de intertravamento;
b) quando a abertura da proteção possibilitar o acesso antes da eliminação do risco,
deve estar associada a um dispositivo de intertravamento com bloqueio.”

sores, travas de segurança, sempre monitorados por redes de segurança com a categoria, nível de performance (PI) ou nível de
integridade de segurança (SIL) especificados
pela análise de risco”.

Baseado em câmera
Baseado em câmera: O processo de
trabalho na máquina é fotografado e
comparado com uma imagem do procedimento executado corretamente. Se
uma situação inadequada acontecer ou
algum objeto estranho for detectado, a
máquina para de funcionar.
“É usado, por exemplo, em dobradeira,

CERTIFICAÇÃO

Foto: Divulgação - Celtins

A equipe de Segurança do Trabalho

As empresas parceiras também devem realizar os testes nos Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva
(EPIs e EPCs). Periodicamente a Celtins
fiscaliza as prestadoras de serviços pa-

Equipamentos em teste

ra verificar a existência de ferramentas
de trabalho, EPIs e EPCs, bem como as
evidências dos testes nos equipamentos de segurança.
Sobre a Celtins
O Estado do Tocantins, criado em 05
de outubro de 1988, com a promulgação da Nova Constituição Brasileira, situa-se no centro geográfico do país, limitando-se com os estados do Pará,
Maranhão, Piauí, Bahia, Goiás e Mato
Grosso.
Antes da criação do Tocantins, o fornecimento de energia elétrica à região
era feito pelas Centrais Elétricas de
Goiás S.A. - CELG. Em agosto de 1989,
os ativos da CELG foram transferidos
para o Governo do Novo Estado e uma
nova companhia, a Celtins - Companhia
de Energia Elétrica do Estado do Tocantins, foi criada.
Em setembro de 1989, a Celtins foi
adquirida pela Rede Energia por meio
de concorrência pública. Esta foi a primeira concessionária de energia elétrica a ser privatizada no País, numa parceria inédita com o Governo do Tocantins. Assim, a Rede Energia assumiu o
desafio de reestruturar o sistema elétrico da região, que necessitava de urgentes investimentos. À iniciativa privada
coube assumir a responsabilidade pela
execução de um ambicioso plano de obras, que proporcionou ao Estado do
Tocantins a infraestrutura de energia
elétrica necessária ao seu desenvolvimento. #

ensino, volta ao Parque Ecológico Educativo “Danilo Santos de Miranda”, no
Jardim São Francisco, na sexta, às 9h e
às 13h. Nesse dia a publicação criada
pelos alunos, Rio Preto: Poético, será
promovida em homenagem aos corregos da cidade. Feito na forma de um
cordel, ilustrado com xilogravuras, o
trabalho é uma abordagem de forma
poética sobre as problemáticas e belezas dos córregos do município. A participação é gratuita e aberta a todo público.
DIA 07. Sábado
O Circuito de Tênis para Todos continua no sábado às 10h com a participação do ex-atleta Flávio Saretta, que
dá uma clínica para que os interessados
tenham acesso ao esporte e possam
desenvolver a prática por conta própria.
A participação é gratuita e aberta a todo
o público. Às 17h, no palco da Comedoria, a cantora araraquarense Bia Macedo traz seu versátil e aprimorado trabalho de voz, em um eclético e empolgante show de samba. Seu repertório busca os clássicos de Noel Rosa,
Cartola, Candeia, Elton Medeiros, Adoniran Barbosa, Dona Ivone Lara, Tom
Jobim, Vinícius de Moraes, entre outros. O show é gratuito e de entrada livre. Um pouco mais tarde, às 20h, acontece o primeiro grande show musical que o Sesc oferece em setembro.
Serão quatro apresentações até o fim
do mês. Para dar início, a convidada da
noite é a paulistana Luzia, nome que dá
título ao primeiro disco da cantora Luzia
Dvorek. Dele, ela apresenta um repertório recheado de timbres e sonoridades apuradas em canções brasileiras
de fino gosto. A cantora vem acompanhada de experientes artistas, de instrumentistas a criadores, que juntos
ajudam a construir com poesia toda a
musicalidade da paulistana. Os ingressos já podem ser adquiridos por valores
que vão de R$2 a R$10 na Central de
Atendimento.
DIA 08. Domingo
Às 15h30, no Ginásio de Esportes do
Sesc, é apresentado o espetáculo mímico O Mágico Trapalhão, da Cia Solar
Mímica. #

Revisão: José Carlos de Miranda Roque – Engenheiro Eletrônico; pós-graduado em Sistemas Automáticos de Controle e Gerente da Área de Serviços
da Pilz.

Fonte: Celtins

Parcerias

DIA 06. Sexta
O Circuito de Tênis para Todos oferece uma clínica às 8h, na quadra de
tênis, para alunos da rede pública de
Rio Preto (SP) inscritos na atividade. O
intuito da programação é desenvolver o
interesse pelo esporte por meio da
prática, ministrada por meio do método
pedagógico conhecido como “Mini
Tênis”. A clínica é destinada exclusivamente aos alunos das escolas municipais e as vagas já se esgotaram. O projeto literário Histórias e Letrinhas, que
lança na quinta-feira, dia 5, uma coletânea de cordéis em parceria com os alunos e professores da rede pública de

quando grava as dobras realizadas em procedimento seguro e as compara com as imagens das prensagens seguintes, podendo detectar, por exemplo, a intrusão de dedos .”

Concessionária realiza testes
elétricos em EPIs e EPCs
da Celtins está testando os Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva
para checar se estão dentro dos padrões estabelecidos nas Normas Brasileiras.
Este teste é realizado todo semestre e
os equipamentos testados são: luvas,
mangas e lençóis isolantes; capacetes;
varas de manobras e bastão para grampo de linha viva. Os testes começaram
no início de agosto e terminam em setembro, em todas as regiões de atuação
da concessionária, com o objetivo de
evitar acidentes de trabalho.
Segundo o coordenador de Segurança do Trabalho, Sérgio Vinícius Guimarães Arruda, o principal objetivo é a proteção do trabalhador, por isso, semestralmente a Celtins refaz os testes. "Os
equipamentos de segurança são testados periodicamente e, quando são reprovados, são substituídos, o que aumenta a segurança do colaborador,
dando a ele confiança na execução das
atividades de risco elétrico", destacou.
A técnica em Segurança do Trabalho
Maria do Socorro Cantuária da Silva
Santos, lembra que cada colaborador é
responsável pela conservação dos seus
materiais de proteção e pela entrega
destes, no período dos testes, ao Serviço Especializado em Engenharia de
Segurança e Medicina do Trabalho
(SESMT), que é responsável por esta
atividade.
Os testes estão de acordo com a Norma Regulamentadora (NR-10) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
e com as regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Cantora LUZIA apresenta disco de
estreia em show poético no Sesc

Enfermidade degenerativa pode ser
classificada como doença ocupacional
As doenças degenerativas indicam o
desgaste anormal dos diversos tecidos
humanos. Elas podem ocorrer em qualquer idade, sendo errôneo relacioná-las
exclusivamente ao processo natural de
envelhecimento das pessoas.
Quando são desencadeadas por determinadas condições existentes nas
atividades desenvolvidas pelo trabalhador ou nos ambientes de trabalho são
classificadas como doenças de origem
ocupacional.
Adotando esse entendimento, expresso no voto do desembargador César
Machado, a 3ª Turma do TRT-MG, deu
provimento parcial ao recurso do empregado, não só para manter a indenização por danos morais deferida, mas
também para aumentar o seu valor para
R$10.000,00.
Ao ajuizar a ação, o reclamante alegou
que adquiriu doença ocupacional em razão das condições em que exercia o seu
trabalho, o que lhe causou danos de ordem moral e material.
Ele pleiteou indenizações e pensão vitalícia. Já a ré se defendeu, negando a
existência de qualquer ato ilícito, por
ação ou omissão, que pudesse causar
lesão à saúde do empregado.
Afirmou que ele não foi vítima de
qualquer acidente de trabalho ou doença ocupacional, não tendo a doença
dele qualquer relação com as atividades
desenvolvidas na empresa.
Mas, para o juiz de 1º Grau, houve sim
a ocorrência de acidente típico de trabalho e falha no dever da empregadora
de zelar pela saúde e segurança do trabalhador. É que ela deveria adotar as
medidas necessárias para impedir o
adoecimento ou lesão à saúde do empregado. Como falhou nessa missão,
foi condenada a pagar indenização por
danos morais, no valor de R$4.000,00.
Tanto o empregado quanto a empresa
recorreram da sentença, o primeiro
pleiteando o aumento da indenização e
a segunda, a exclusão da obrigação de
pagá-la.

Ao confirmar a condenação, o relator
destacou que o fato de a doença ser
considerada degenerativa não exclui a
possibilidade de que venha a ser classificada como doença do trabalho, pois
ela pode ser desencadeada por condições especiais existentes nas atividades
e/ou nos ambientes de trabalho.
Ele frisou que a expressão doença degenerativa, por possuir várias causas,
não deve ser utilizada de forma genérica
para afastar a ligação entre o que a causou e o trabalho desenvolvido pelo empregado. Até porque a doença degenerativa indica o desgaste anormal dos diversos tecidos humanos, podendo ocorrer em qualquer idade, inclusive em
crianças.
Para o magistrado o perito agiu com
acerto ao estabelecer o nexo causal indireto e concausa para o caso da doença do reclamante. E, mesmo que ele não
esteja incapacitado para o trabalho,
houve redução em sua capacidade laboral, pois, para que voltasse a atuar
como operador de empilhadeira, haveria necessidade de adaptar a máquina à
sua nova condição ergonômica.
Além disso, a reclamada não apresentou qualquer documento assinado
pelo reclamante atestando que ele tenha
recebido treinamento sobre o risco ergonômico referente a posturas específicas na linha de produção.
Diante da natureza das lesões e do
descaso da ré em oferecer um ambiente
de trabalho sadio, o relator entendeu
ser necessária a elevação da indenezação por danos morais para R$10.000,
00.
Acompanhando esse entendimento, a
Turma deu provimento parcial aos recursos da reclamada e do reclamante,
mantendo a decisão de 1º Grau quanto
ao pagamento da indenização por danos morais, que foi aumentada para
R$10.000,00. #
Colaboração:
Dr. Enrique Diez Parapar
Fisioterapeuta do Trabalho
Professor de Educação Física
www.edpconsultoria.com.br

A LOGÍSTICA EMPRESARIAL NA
VIDA DOS JOVENS
O que todo jovem almeja alcançar enquanto profissional? Os jovens de hoje conseguem se vê como profissionais de amanhã? Para alcançar um bom nível de profissionalismo é necessário algum conhecimento específico em Administração, Marketing, Finanças? Ou quem sabe em Logística?
São perguntas que permeiam o universo profissional de alguns jovens fortemente
comprometidos com os estudos e que objetivam serem bem sucedidos em suas
respectivas profissões. Seja no segmento de serviços, indústria ou venda de produtos, o importante é que se sintam bem e confortáveis em seu ambiente de trabalho
e também durante a execução as atividades laborais. É isso aí, pessoal! Falando em
assim, lembro-me dos meus alunos, que na verdade considero futuros colegas, e os
chamo no coletivo dessa forma: e aí, pessoal!
Então, assim sendo, eu tive a honra de apreciar a apresentação das empresas fictícias de alguns grupos de jovens, de uma Instituição de Ensino renomada do Brasil.
Os jovens de hoje falam de gestão de uma maneira muito fácil, mesmo sem terem
um conhecimento aprofundado sobre o assunto. Eles se entregam de corpo e alma
em trabalhos que envolvem gestão, passando segurança no modo em que ofertam
seus produtos ou serviços. Chegam até um ponto de se trajarem conforme as respectivas áreas que estão “representando”. É formidável assistir o modo puro e
sincero que os jovens querem nos passar sobre a visão deles sobre a gestão, ou que
seja a visão esperada do que é gestão. Eles transmitem um cenário aonde os produtos ou serviços chegam até o cliente na hora certa, do jeito certo e através das
pessoas certas. Isso é Logística Pura!

Foto: Profª Drª Maria Paula Fonseca (quarta da esquerda para direita) e seus alunos
empreendedores.

Os jovens empreendedores apresentaram empresas fictícias com projetos viáveis
para sua realização. Os desafios encontrados pelos grupos, além dos logísticos, foram o relacionamento interpessoal para se trabalhar em equipe e a burocracia para
se gerir uma empresa. Com isso, fica também para mim uma aprendizagem.
Gostaria de agradecer à Profª Drª Maria Paula Fonseca por me dar esta oportunidade e também aos seus alunos por interagirem de modo tão espontâneo, respondendo às perguntas dos seus colegas, funcionários e docentes presentes. Agradeço também à Instituição de Ensino em questão.
Dentre tantas apresentações já assistidas por mim, como palestras, TCC, projeto
de pesquisa, projetos de produtos, projetos de consultoria, etc., essa me levou a
refletir sobre o alcance que gestão tem no mundo atual. Os jovens já entendem com
facilidade que para ter algo são necessários recursos materiais, mas ainda estão
amadurecendo o conhecimento para atentar que para gerar recursos materiais é necessário ter recursos humanos. Até mesmo algumas crianças já conseguem entender que tudo não acontece como mágica. E os recursos humanos geradores de recursos materiais devem ser proporcionais em nível de excelência, para que haja um
resultado positivo em benefício da humanidade. Afinal de contas, todo produto ou
serviço só deve existir se for para o bem da humanidade e em prol de um mundo
cada vez mais sustentável e bem melhor. Acredito que essa geração terá um foco
significativo no processo de “Humanização da Gestão”, para o bem da humanidade,
e que pessoas físicas e pessoas jurídicas compartilhem do mesmo sentimento: o
sentimento humano.
Portanto, os jovens de hoje têm uma linha pensamento interessante em relação ao
desenvolvimento sustentável. E isso me alegra muito, porque entra em ação a Logística Reversa, pois sem ela não há sustentabilidade. E a Logística Reversa vai muito
mais além do que simplesmente Reciclagem. E é com sustentabilidade que se desenvolve a humanidade.
Adm. Ramires Salsiano
Consultor Empresarial, Especialista em Logística e Palestrante
www.admkt-log.com

