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Minha internet é tão lenta que quando 
eu estava baixando a música Pais e 
Filhos quando terminei já era Avôs e 
Netos. 


E em uma prova de história... 
-Que acontecimentos marcaram o fim 
da Guerra Fria? 
R: O início do verão. 


Odeio quando invento desculpa para 
não sair e a pessoa fica dando solução. 

 
 

      o mínimo surpreendente que as 
empresas e até mesmo que os 
profissionais de Segurança do 
Trabalho roam todas as unhas, 
preocupados com a emissão do Auto 
de Vistoria do Corpo de Bombeiros – 
AVCB, mas não necessariamente têm 
a mesma preocupação se o sistema de 
combate a incêndio está funcionando 
adequadamente.  
Acho que é meio óbvio, que mais 
importante que um papel (que nem 
sempre é uma garantia da qualidade e 
funcionamento do sistema), não pode 
ser mais importante que bombas, 
alarmes, extintores, hidrantes, 
sprinklers e tudo mais funcionando 
não apenas para passar nas vistorias 
do Corpo de Bombeiros, mas 
principalmente para termos como 
garantir que, caso haja algum 
problema ou mesmo um sinistro, o 
sistema estará em condições de uso e 
com profissionais aptos na sua 
utilização.  

 
Para conseguir esta operacionalidade, 
precisamos de algo básico e, 
infelizmente, raro. Manutenção 
preventiva e inspeções periódicas de 
todo o sistema.  
Porém, como incêndio, felizmente, 
não é algo frequente em uma empresa 
e o investimento é elevado, acabam 
achando que não é uma prioridade, 
mas quando acontece as 
consequências podem ser fatais.  
Precisamos insistir na manutenção do 
sistema e alertar a empresa que uma 
falha pode simplesmente acabar com 
todo o negócio.  
Mário Sobral Jr - Eng. de Seg. do Trab. 

 
 

 A principal 
preocupação não 

deveria ser o AVCB 

     Contatos:                                   Mariosobraljr                   Jornal Segurito                   www.jornalsegurito.com                mariosobral@jornalsegurito.com 

 

Um livro com vários autores 
dando seus pontos de vista 
sobre a nova visão da Segurança 
do Trabalho. 
Recomendo a obra para quem 
quer conhecer um pouco mais 
sobre a chamada Segurança II. 

Mensagem     
ao Leitor 
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Prezados Prevencionistas, 
 
Antes de iniciar as promessas e a 
programação para o novo ano, 
recomendo que façam o balanço de 
2022 para avaliar o que foi alcançado e 
pensar nas novas metas sempre em 
busca da melhoria contínua. 
E nesta “vibe” desejo um 2023 de 
realizações e planejamentos concluídos. 
 
Boas Festas!!! 

Prof. Mário Sobral Jr. 

 

 

    magine que eu sou o proprietário de 
uma empresa que está procurando 
um profissional de segurança do 
trabalho e você chega na minha porta 
para ser este candidato. 
O problema para você é que junto 
chegam dezenas. 
E aí me vem uma dúvida: Por que 
então eu lhe contrataria e não os 
demais? Você tem como responder 
esta pergunta? 
E não me venha com a história que 
você será o de maior empenho. 
Isto é o mínimo que eu espero do meu 
trabalhador e acredito que se você 
está procurando um emprego é o 
mínimo que você e todos da fila 
devem poder oferecer. 
Na verdade, eu preciso saber o que te 
diferencia dos demais. 
Você é o cara no excel, um excelente 
palestrante, tem fluência em várias 
línguas, tem conhecimentos 
aprofundados da legislação ou é 
professor de português? 
Parece bobagem, mas é essencial 
sabermos no que somos bons. 
Se soubermos a resposta teremos 
como tentar melhorar esta 
característica e também como nos 
vender melhor. 
Então, não esqueça de antes da 
próxima entrevista responder: Qual é 
o meu diferencial? 
Mário Sobral Jr – Eng. de Seg. do Trab. 

SOU BOM EM QUÊ? 
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podemos ser induzidos a forçar um 
pouco as regras e achar que um 
determinado acidente não foi tão 
grave e que talvez não seja um 
problema retirá-lo das estatísticas 
oficiais ou que no caso de um 
trabalhador afastado por uma 
determinada doença, não registrá-la, 
pois apesar do médico da empresa ter 
indicado como um problema interno, 
a perícia do INSS considerou doença 
não relacionada ao trabalho.  
Com este modo de pensar estaremos 
com foco no resultado da empresa e 
provavelmente teremos como 
alcançar o índice estabelecido pela 
chefia para os indicadores do setor e 
receber uma placa de funcionário 
padrão, junto com o bônus anual.  
Porém, talvez seja interessante 
pensarmos se sempre o nosso foco é 
realmente e, exatamente, o mesmo 
definido pela empresa.  
Mas e se não for, professor?  
Acho que podemos ficar sem uma 
placa, para empoeirar na estante e 
sem comprar a última novidade 
digital. Mas não podemos perder a 
oportunidade de sempre dormir com a 
cabeça flutuando sobre o travesseiro. 
 Mário Sobral Jr - Eng. de Seg. do Trab. 

     m qualquer empresa sempre 
escutamos que devemos ter foco no 
resultado, mas acho que há uma 
confusão na interpretação.  
Como assim, professor?  
Muitos acreditam que devemos focar 
no objetivo final, por exemplo, 
diminuição dos números de acidentes 
ou de doenças do trabalho e para isso 
vale tudo.  

 
E não vale não? Achei que deveríamos 
ter a Segurança do Trabalho em 
primeiro plano!  
Aí é que está a confusão, focar na 
Segurança do Trabalhador, não é 
necessariamente focar no resultado 
da empresa de diminuição dos 
números de acidentes ou de doenças 
do trabalho.  
Agora fiquei confuso, professor !!!  
Quando focamos apenas no resultado 
final que a empresa apontou, 

O foco é no resultado? 

JORN AL SEGURITO
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Uma amiga pergunta para outra amiga: 
- Menina, eu acho que estou 
engordando. Você acha que eu estou 
gorda? 
- Não, você está redondamente 
enganada. 

Piadinhas 

       m dos fatores de maior influência 
negativa na Segurança do Trabalho 
são as falhas decorrentes da 
manutenção deficiente ou mesmo 
inexistente.  
Professor, em tudo que é empresa 
que eu trabalhei tive problema com 
falta de manutenção, sempre ouvia a 
mesma desculpa de não ter pessoal 
suficiente.  
Na verdade, em muitas empresas não 
é uma desculpa, mas esta falta de 
pessoal tem um motivo. O problema é 
que para este setor funcionar é 
preciso focar na manutenção 
preventiva, no qual teríamos quase 
tudo programado e pontualmente, 
alguns casos de correções 
inesperadas.  
No entanto, esta é a exceção, pois em 
geral, ainda que por falta de recursos, 
as manutenções preventivas não são 
realizadas e com isso acaba-se 
trabalhando quase que 
exclusivamente com as corretivas que 

destroem qualquer possibilidade de 
planejamento, mas o pior desta 
prática é que afeta diretamente o 
nosso setor, seja o óleo vazando da 
máquina desregulada, o barulho 
excessivo de um motor, a fuga de um 
produto químico de um equipamento 
devido ao desgaste na vedação e em 
diversas condições inseguras 
possíveis.  
Para complementar o problema, 
temos contínuas atividades de 
emergência que por vezes acabam 
passando por cima dos 
procedimentos do SESMT com a 
desculpa de ser uma ação necessária 
para não parar o processo produtivo.  
O motivo de tudo isso é a falta de 
cultura prevencionista casada com a 
falta de gestão do setor de 
manutenção, dessa união temos os 
filhos feios que são os acidentes, 
estes por falta de pais, acabam 
ficando no nosso colo.  
Mário Sobral Jr – Eng. de Seg. do Trab. 

Falta de manutenção 
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      uando o empresário resolve 
construir ou alugar um prédio, ou 
mais frequentemente, quando faz 
alguma reforma em um prédio 
existente, um item que não costuma 
ser levado em consideração é se há 
espaço suficiente ou mesmo se o piso 
tem resistência adequada para o 
acesso de viaturas do corpo de 
bombeiros. 
Agora imagine que o depósito de 
matéria prima (inflamável) da sua 
empresa é nos fundos da fábrica e em 
função de não ter havido esta 
preocupação durante a elaboração do 
projeto passe a ser o único local que a 
viatura não tenha acesso. 
O que poderá ser feito no dia de um 
sinistro? 
Para que fatos como este sejam 
evitados ou pelo menos minimizados, 
precisamos estar presentes na fase 
de projeto, execução e reformas 
lembrando deste ponto simples e 
importantíssimo. 
E não me venha com a história de que 
na sua empresa ninguém o chama, 
você precisa se convidar e começar a 
provar a importância da sua presença. 
Sei que não necessariamente teremos 
o conhecimento aprofundado sobre o 
tema, mas não se preocupe, é lógico 
que não vamos precisar reinventar a 
roda, basta verificar quais os critérios 
legais adotados no seu município. 
Por exemplo, de acordo com a IT 
06/11 - Acesso de viatura na 
edificação e áreas de risco (Corpo de 
Bombeiros do estado de São Paulo) as 
Vias de acesso para viaturas devem 
ter largura de 6m, altura livre mínima 
de 4,5 m e suportar viaturas com peso 
de 25 toneladas distribuídas em dois 
eixos. 
Na próxima ronda pela fábrica avalie 
se a sua empresa possibilita este 
acesso. 

Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho 
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JORN AL SEGURITO 

E a solução? 
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     á comentei em edições passadas 
sobre alguns motivos que devemos 
considerar para o aumento da carga 
mental no trabalho, , mas já tem gente 
me puxando pela barra da calça 
perguntando sobre as soluções.  
Exatamente, professor! Deixa um 
monte de problema e não dá nenhum 
norte.  
 

 
 

Chora não, meu filho. Vou escrever 
algumas orientações gerais, mas não 
espere uma receita de bolo, porque 
não tem.  

O processo inicia quando o 
trabalhador recebe as informações, 
depois as interpreta, elabora as 
possiveis respostas, elege a melhor 
reposta e finalmente realiza a ação.  
Acho que é fácil de entender a nossa 
limitação em relação ao 
processamento das diversas 
informações e consequentemente, 
caso exageremos podemos chegar 
numa fadiga.  
Tendo esta ideia, podemos tentar 
iniciar nossas ações avaliando as 
informações recebidas pelo 
trabalhador, e posteriomente listando 
a quantidade de sinais exigem a sua 
decisão. Além do tempo disponível 
para tomar as diversas decisões (o 
que o trabalhador precisa ler, 
inspecionar, escutar, perceber etc).  
Depois podemos avaliar todas estas 
informações.  
Como assim, professor?  

A 

Avaliar a complexidade da resposta 
que o trabalhador precisa dar, 
exigência de atenção, se tem 
liberdade para dar a resposta ou há 
um padrão, se precisa memorizar, 
necessidade de realizar algum cálculo 
etc.  
Além disso, o trabalhador tem 
possibilidade de pausas ou realizar 
algum tipo de revezamento para as 
atividade mais monótonas e com 
maior exigência de atenção.  
Percebe que não é algo tão objetivo 
quanto uma avaliação de ruído com 
um dosímetro e para chegar nas 
diversas soluções precisaremos do 
suporte ou mesmo nós que daremos o 
suporte para os psicólogos, 
assistentes sociais ou médicos 
especializados, pois deve ser óbvio 
que o enfoque precisa ser 
multidisciplinar.  
Mário Sobral Jr - Eng. de Seg. do Trab. 

 
 
 

      s duas últimas empresas em que 
trabalhei como engenheiro de 
segurança do trabalho de carteira 
assinada, realizei um treinamento que 
me rendeu bons frutos.  

 
Ao iniciar as atividades informei para 
a empresa que estava disposto a 
ministrar um treinamento básico de 
ergonomia para engenharia, 
manutenção e gestores. Algo em 
torno de 3h, não obrigatório para os 
funcionários.  
Em ambas tive a mesma experiência, 
convidamos em torno de quarenta 
profissionais, mas compareceram 
apenas uns quinze e destes apenas 
uns três “compraram a ideia” da 
importância da Ergonomia. Pode 
parecer que o retorno foi pequeno, 

mas fez toda a diferença, pois os 
conceitos básicos passaram a fazer 
parte destes profissionais que 
ajudaram a “contaminar” alguns dos 
projetos com um pouco de 
Ergonomia.  
Algo simples, mas que surte efeito. 
Recomendo apresentar só o conceito 
e ir direto para a parte prática, nada 
de históricos e conceitos abstratos.  
Além disso, prepare o treinamento 
com fotos ou vídeos das 
irregularidades biomecânicas 
encontradas na própria empresa e 
complemente com informações sobre 
ergonomia cognitiva e organizacional.  
Tenho certeza que você não vai se 
arrepender.  
Mário Sobral Jr - Eng. de Seg. do Trab 

 
    rofessor, fiz a seleção de alguns 
profissionais de Segurança do 
Trabalho e agora estou na dúvida 
entre três profissionais. Qual seria o 
critério que o senhor adotaria para 
contratar?  
O seguinte, meu filho. No caso de 
serem profissionais pré-selecionados 
acredito que o básico de 
conhecimentos técnicos eles já tem, 
então eu entregaria duas folhas em 
branco para cada um e pediria uma 
redação.  
Redação, professor! Eu quero um 
profissional de Segurança do 
Trabalho, não preciso de um escritor.  
Ok! Mas se o profissional consegue 
escrever, terá raros erros de 
ortografia em relatórios ou nos e-
mails, melhor vocabulário, capacidade 
de coordenar as ideias. Além disso, 
você tem certeza que é um 
profissional que lê mais e 
consequentemente tem um maior 
repertório de conhecimentos. Tudo 
isso gera um profissional que 
consegue expressar suas ideias, 
argumentar e fazer a empresa 
crescer.  
Mário Sobral Jr – Eng. de Seg. do Trab. 
 

Estratégia para conseguir novos 
braços na Ergonomia 

J 

P 

Será que selecionei 
corretamente o TST ? 

 

A prova nem estava tão difícil assim, mas 
aí apareceu um “justifique a sua 
resposta”. 


Um tenente para o soldado: Por que você 
faltou ontem na aula de camuflagem? 
Ele retruca: o senhor tem certeza?. 

Piadinhas 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       om a diminuição do número de 
vagas de empregos, voltei a escutar 
as lamúrias sobre crise e a injustiça 
das empresas que só contratam por 
peixada ou com vários anos de 
experiência.  
Como assim, professor? Não são 
lamúrias. Sou recém-formado e o 
negócio está feio. Realmente tem 
empresa que não dá chance. Como 
vamos ter experiência se não nos 
deixam mostrar a nossa capacidade? 
É realmente injusto!  
Vamos por partes, meu filho. Primeiro 
eu queria lhe fazer uma pergunta: 
desde quando as empresas nasceram 
para serem justas? Além disso, qual é 
a injustiça de dar preferência para 
alguém que já trabalha há dez anos na 
área ao invés de alguém com meses 
de experiência?  

 
Não concordo, professor! Posso ter 
pouca experiência, mas mereço uma 
chance de provar a minha 
competência.  
Ok, meu filho! Mas como você sabe 
que será mais capaz do que aquele 
que tem mais tempo na área?  
Mas a empresa também não tem 
como saber. Além disso, duvido que 
ele vá se empenhar, com eu me 
empenharei, professor.  
É verdade, a empresa não tem como 
saber. Mas, posso ser sincero, na 
média, tempo de trabalho pode fazer 
muita diferença. Pois o conhecimento 
sobre determinado assunto pode ser 
melhorado e desenvolvido com 
estudo. Mas alguns fatores 
dependem de experiência prática. Só 
quem tentou , errou, caiu e levantou 
terá desenvolvido determinadas 
habilidades. Imagine alguém que 
saboreia a Segurança do Trabalho faz 
dez anos e o tanto de conhecimento 
adquirido.  
Para com isso, professor. Como eu 
fico nessa? Desempregado, em um 
looping de precisar experiência para 
trabalhar, mas precisar trabalhar para 

É injusto contratar experientes ao invés de 
recém formados? 

JORN AL SEGURITO 
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ter experiência? Tô ferrado !!!  
Sei que você deve já estar chateado 
comigo, mas para amenizar a minha 
barra vou lhe contar um segredo de 
ouro. Sabe qual deve ser o seu 
diferencial?  
Tô chateado, mesmo. Mas fala aí!  
Apenas alguns meses de estudo em 
conhecimento teórico.  
Como assim ! Não entendo mais nada, 
o senhor acabou de falar que 
experiência é importante e blá, blá, 
blá... e agora está falando em alguns 
meses de estudo.  
Pois é, infelizmente para o mercado e 
felizmente para você, temos muito 
profissional com anos de trabalho, 
mas que na média pouco estuda e não 
se recicla. Como consequência não 
tem os anos de vantagem sobre os 
recém-formados.  
Quando vejo um profissional que está 
começando, acredito que a forma 
mais fácil de se diferenciar é tornar-
se uma máquina de aprender.  
E como eu faço isto, professor?  
Quantos livros você tem lido ao mês? 
Exatamente, eu falei livros, no plural. 
Você sabia que na média o brasileiro 
não lê nem quatro livros no ano. 
Agora imagine se você ler pelo menos 
dois livros técnicos no mês (leia mais 
se possível).  
Além disso, imagine se você fizer 
cursos (há gratuitos), escrever 
materiais técnicos (não precisa 
publicar, basta escrever para 
coordenar as ideias), conversar sobre 
assuntos técnicos com colegas de 
trabalho, ao invés de discutir apenas 
abobrinhas pelo whatsapp, tirar 
dúvidas, ver vídeos sobre o assunto, 
complementar as informações 
técnicas com temas sobre liderança, 
gestão de projetos, informática etc. E 
se, além disso, você ainda desenvolve 
habilidades de gestão, criatividade, 
relação interpessoal etc....  
Ok, professor, posso tentar fazer isto 
tudo, mas vou continuar sendo 
recém-formado!  
Meu filho, este perfil é tão raro que na 
primeira oportunidade você será 
contratado. Na verdade, quando lhe 
descobrirem você será disputado.  
A crise e a falta de experiência 
atingem primeiro aos de menor 
preparo.  

Mário Sobral Jr - Eng. de Seg do Trab 
 

     á certo que a precisão não é a sua 
principal qualidade, porém a 
praticidade e a velocidade da 
resposta podem ser muito úteis.  
Professor, o senhor está falando do 
quê mesmo?  
Do velhinho, mas ainda usado, tubo 
colorimétrico.  
Como é que funciona, professor?  
De forma bem simples, poderia dizer 
que é um tubo de vidro lacrado que 
possui uma substância química 
reativa no seu interior que muda de 
cor ao ter contato com o ar 
contaminado com o produto que 
pretendemos avaliar. Esta passagem 
do ar pelo seu interior é realizada por 
meio de uma bomba de aspiração.  
Professor, entendi que quando o ar 
contaminado passa por dentro dele 
há a mudança de cor, mas então ele 
não define a concentração, apenas 
indica se tem ou não um produto 
químico no ar?  
Não, meu filho, é melhor do que isso, 
o tubo possui uma escala na qual a 
intensidade da tonalidade indica a 
concentração do produto químico 
que estamos avaliando.  
Muito bom, professor! E por que não 
é tão utilizado?  
O principal problema é que o 
resultado não tem precisão, vamos 
apenas saber que há uma 
concentração “aproximada” do 
indicado no tubo, ou seja, para uma 
avaliação rápida pode ser uma boa 
alternativa, mas sempre lembrando 
que o erro pode ser elevado, 
chegando até a 30%.  

Mário Sobral Jr – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho. 

 

Tubo 
Colorimétrico  

Um amigo me perguntou: 
- Se eu me conectar ao wi-fi da igreja quer 
dizer que eu estou recebendo um sinal de 
Deus? 


Durante o funeral a garotinha de 5 anos 
não parava de olhar para a urna que 
continha as cinzas, e perguntou: 
- A vovó tá ali dentro? 
- Está sim minha filha. 
- Engraçado. Eu achava que ela era mais 
alta. 

Piadinhas 
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