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XÔ, EPI!

Mensagem
ao Leitor

Apesar de não ser um livro sobre
SST acho essencial para o
profissional da prevenção ter
conhecimento sobre como falar
em público e essa obra apresenta
um
passo
a
passo
bem
interessante para você saber
como desenvolver uma boa
apresentação.

P

Vamos lá, senhoras e senhores!
Neste mês quase o Segurito não sai,
mas depois de 16 anos não posso
falhar com os fiéis leitores.
Nessa edição falaremos sobre a nova
NR 06, sobre um clássico da literatura
que pode nos ajudar, os motivos que
nos levam a permanecer na área e
uma história de um predestinado para
a proteção. Além, é claro, das famosas
piadinhas e alguns memes.
Está esperando o quê? Inicie agora
mesmo a leitura!

or que tem tanta gente que acredita
ser o EPI a verdadeira prevenção?
A NR 09 já está velhinha e não cansa
de dizer: EPI em último lugar.
A NR 35, na flor da idade, já chegou
dizendo: EPI só se não tiver jeito.
“Mas professor, (lá vem esse cara!) não
é melhor o trabalhador estar todo
equipado com cinto de segurança com
duplo talabarte e absorvedor de
energia, linha de vida e tudo mais que
tenha direito?”

Prof. Mário Sobral Jr
Como fazer apresentações: O guia
completo para apresentar suas
ideias e influenciar as pessoas
utilizando técnicas que realmente
funcionam - Michelle Bowden
Editora Madras

Sofrência na SST

C om certeza você conhece o termo

“Sofrência”, pois fiquei intrigado com
a palavra que é uma mistura de
Sofrimento + Carência.
Percebi que esta dor ocorre também
na SST, não necessariamente devido a
um amor não correspondido, mas
pode ocorrer principalmente nos
casos de doenças do trabalho.
Como assim, professor?
Nas referidas doenças temos todo o
sofrimento devido à enfermidade,
mas há também, em diversas
empresas,
o
desprezo
pelo
trabalhador que acaba sendo posto
de lado.
Consequentemente, como a maioria
precisa
do
emprego,
muitos
trabalhadores acabam ficando no seu
canto carente de cuidados e agora
junto com a dor física, a sobrecarga
emocional da tal da sofrência.
“Hoje eu só quero que você me tire
Dessa sofrência
Que me arrasa
Que me esmaga
Que me pega e joga no chão”
Cristiano Araújo
Portanto, a partir de agora quando
você ouvir o refrão das músicas
“sofrentes”, pense que pode ser um
trabalhador pedindo a sua ajuda.
Mário Sobral Jr
Eng. de Seg. do Trabalho

Contatos:

Mariosobraljr

?
Nãooooo, meu filho!
O tal do EPI depende de uso adequado,
inspeção contínua, bom treinamento,
trabalhador conscientizado de sua
necessidade, etc. Ou seja, são muitas
variáveis, aumentado a probabilidade
de falha.
Além disso, o trabalhador não irá
conseguir ficar 100% do tempo atento
e caso resolva dar uns “passinhos”
sem prender o cinto, é neste dia que
ele irá cair.
Por isso é que o conceito a ser
alcançado é o da falha segura, em que
mesmo esperando que o trabalhador
possa errar, ainda assim nada irá lhe
acontecer.
No entanto, este conceito é mais fácil
de ser aplicado eliminando-se o risco,
ou seja, com procedimento ou
equipamentos de proteção coletiva os
quais vão agir na origem do problema.
O EPI vai agir na consequência, ou seja,
no caso da NR 35, só irá atuar quando
o trabalhador iniciar a queda.
Pense bem, você acha melhor ter um
EPI para diminuir o impacto da queda
ou ter mecanismos que impeçam o
trabalhador de cair?

Piadinhas
O diretor da empresa pergunta ao novo
funcionário:
- O contador já disse qual é a sua tarefa?
- Sim. Acordá-lo quando eu perceber
que o senhor está vindo.



Dois amigos estão conversando e um
deles diz: Minha namorada me trata
como um Deus.
- O que ela faz?
- Ela ignora a minha existência e só fala
comigo quando precisa de alguma coisa.

Mário Sobral Jr
Eng. de Seg. do Trabalho

Jornal Segurito

www.jornalsegurito.com

mariosobral@jornalsegurito.com
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Novidades na NR 06

P

rofessor, tenho tentado estudar as
atualizações
das
normas
regulamentadoras
e
atualmente
estou lendo a NR 06 e me deparei com
algumas dificuldades para interpretar
itens da norma.
Meu filho, também estou estudando e
posso afirmar que tenho as mesmas
dificuldades.

Ok, mas gostaria de saber seu
entendimento em relação a um dos
itens sobre Responsabilidades da
organização, quanto ao EPI.
Qual item?
O que indica a seguinte obrigação:
registrar o seu fornecimento ao
empregado, podendo ser adotados
livros, fichas ou sistema eletrônico,

inclusive, por sistema biométrico.
Estou com dúvida como poderia
trabalhar com o sistema biométrico
para fazer esse registro.
Entendi! Na minha opinião é um
complemento bem interessante, pois
apesar da maioria das empresas ainda
utilizar fichas de papel para esse
controle, o uso de sistema eletrônico
e especificamente de biometria
facilitaria muito a vida do SESMT.
Hoje
perdemos
muito
tempo
separando as fichas, colhendo as
assinaturas
e
posteriormente
mantendo esse material organizado.
A partir do momento que passemos a
utilizar biometria, ou seja, por meio da
análise de características físicas ou
comportamentais dos trabalhadores
teríamos
como
identificá-los
e
agilizaria o registro dos EPIs.
Mas não seria apenas via digital?
Não, a digital é uma forma de
biometria, há reconhecimento facial,
reconhecimento de íris, análise de
assinatura,
que
verifica
a
autenticidade
pela
pressão
e
movimentos da pessoa analisada,
dentre outras formas. Ou seja, ao

invés de ter uma ficha para manter o
registro, digitaríamos o EPI em um
determinado sistema e o trabalhador
validaria o seu recebimento.
Mas nesse caso ainda teremos o
trabalho de buscar os EPIS.
Sim, mas também já existe uma
solução para esse problema. Você já
deve ter visto ou mesmo utilizado
aquelas máquinas onde colocamos
dinheiro
e
cai
uma
lata
de
refrigerante, chocolate ou outro item
disponível.
Algumas
empresas
possuem sistema similar, porém com
o registro da digital irá cair o EPI
necessário. Nesse caso o SESMT tem a
entrega
e
o
registro
todo
automatizado e irá atender o item
6.5.1.1 que diz o seguinte:
O sistema eletrônico, para fins de
registro de fornecimento de EPI, caso
seja adotado, deve permitir a
extração de relatórios.
Poxa, professor, é uma solução
excelente. Vou levantar os custos e
tentar implantar na empresa, mesmo
que parcialmente.
Mário Sobral Jr
Eng. de Seg. do Trab.

Mais uma novidade da NR 06

Professor, outro ponto da NR 06 que
achei interessante foi referente aos
EPIs descartáveis e creme de
proteção.
Ainda não cheguei nesse ponto, o que
a norma fala?

Vou ler aqui para o senhor: “6.5.1.2
Quando inviável o registro de
fornecimento de EPI descartável e
creme
de
proteção,
cabe
à
organização
garantir
sua
disponibilização,
na
embalagem
original, em quantidade suficiente
para cada trabalhador nos locais de
trabalho, assegurando-se imediato
fornecimento ou reposição”.

Tem mais algum comentário sobre
esse tema?
O item seguinte: “6.5.1.2.1 Caso não
seja mantida a embalagem original,
deve-se disponibilizar no local de
fornecimento as informações de
identificação do produto, nome do
fabricante ou importador, lote de
fabricação, data de validade e CA do
EPI”.
Entendi e gostei da alteração da
norma. Realmente é bem complicado
ter um registro minucioso desses
tipos de EPIs, pois dependendo da
situação
precisamos
de
várias
assinaturas no mesmo dia o que
acabava tomando bastante tempo do
SESMT.
Professor, mas como vou fazer para
conseguir provar que a empresa está
disponibilizando
a
“quantidade
suficiente” que a norma cita?
Não é complicado, verifique nos
últimos meses qual era o consumo e
quantos
trabalhadores
estavam
utilizando, caso tenha um aumento ou
diminuição a proporção de consumo

deve ser mais ou menos a mesma.
Caso tenha algo diferente, devemos
explicar os motivos da mudança de
consumo.
Mário Sobral Jr - Eng. de Seg. do Trab.

Piadinhas
Duas vacas estão pastando, quando uma
pergunta: Você não tem medo de pegar
a doença da vaca louca?
- Por que teria? Eu sou um helicóptero.
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Por que estamos na Segurança do Trabalho
Você já se perguntou por que está na
área de Segurança do Trabalho?
Se a sua resposta for: “para ganhar
muito dinheiro”, pode ter certeza que
há algo errado no seu objetivo.
Professor, mas vai me dizer que o
senhor não gosta de ganhar dinheiro?
Não disse isso, meu filho. Lógico que
ter um bom salário e conseguir
comprar alguns supérfluos acaba
dando algum prazer, em geral,
transitório. Porém, acredito que o
nosso objetivo deveria ser o de ter
satisfação pessoal e de realizar algo
significativo que nos motive e nos dê
alegria.
Professor, esse objetivo que você está
falando não é o do trabalho, eu quero
ganhar dinheiro justamente
conseguir no futuro esta alegria.

para

Posso estar sendo um pouco
filosófico, mas infelizmente este é um
erro que muitos cometem, o de achar
que um trabalho massacrante é o
trampolim para um futuro de um mar
de rosas, da verdadeira felicidade.
Não acredite que sua felicidade irá
depender de algo no futuro, como por
exemplo, um primeiro emprego,
senão, quando você conseguir este
primeiro emprego, sua felicidade
poderá depender de uma futura
promoção e quando conseguir a
promoção, sua felicidade estará em
trabalhar em outra empresa que
esteja entre as 100 melhores do
Brasil, depois estará em uma cifra de
dinheiro necessária para ter na sua
conta bancária e, finalmente, você
passará a acreditar que sua felicidade

só estará presente na aposentadoria,
quando conseguir parar de trabalhar
em algo tão cansativo.
Na verdade, precisamos trabalhar
com algo que nos traga algum prazer
e não se preocupe que o dinheiro será
uma consequência, talvez não na
quantidade que você gostaria, mas
como você já é feliz, por que precisará
de mais?
Recomendo que você pare alguns
minutos para pensar nos seus
objetivos profissionais e avalie se
você não tem jogado sua felicidade
continuamente para o futuro.
Lembre-se
que
talvez
nem
consigamos chegar no nosso objetivo,
mas
pelo
menos
precisamos
aproveitar a caminhada.
Mário Sobral Jr - Eng. de Seg. do Trab.

TST sendo Consolado pelo Clássico “As Vinhas da Ira”

P

rofessor, tem dia que acho que o
melhor é largar toda essa história de
Segurança do Trabalho e mudar de
ramo.
Calma, meu filho. O que aconteceu?
Aconteceu que lá na empresa quando
eu achava que já estava com uma
moralzinha, acabo levando um balde
de água fria.
Não estou entendendo nada!
Foi o seguinte, lá na empresa foi
estabelecido o uso de bota para todos
da produção e também para os
trabalhadores do administrativo que
circulam pela produção. Já tive que
flexibilizar um pouco, pois na minha
opinião
o
ideal
era
ser
um
procedimento para todos.

Entendi, mas qual foi o problema?
A empresa acabou de contratar um
novo Gerente de Produção e a

princípio pareceu ser um cara bacana
e aproveitei para ir conversar com ele
sobre os procedimentos de SST e
percebi que ele estava de sapato
social. Comentei com toda a educação
possível que apesar de não realizar
um serviço de maior esforço e não
circular de forma contínua, tínhamos
um procedimento de uso de bota.
Qual foi a reação dele?
Olhou com uma cara de ironia e disse
que não seria possível e qualquer
coisa podia falar para o meu superior
ir falar com ele que ele explicaria os
motivos. Na sequência se virou e foi
embora.
Você falou com o seu gestor?
Falei e ele disse que poderia
conversar, mas atualmente ele estava
com muita força política, pois tinha
acabado de ser contratado e não
achava que o diretor iria incomodar o
cara com um problema tão pequeno.
Quando ele acabou de falar eu só
faltei chorar. Estava achando que já
tínhamos uma cultura de Segurança
consolidada, que pelo menos meu
gestor já havia entendido e quando
menos espero tenho esse tipo de
diálogo.
Meu filho, sei como deve ter sido
frustrante, mas pense nos pequenos
avanços. Na verdade, essa nossa
conversa me fez lembrar de um
trecho do Clássico “As Vinhas da Ira”

do autor John Steinbeck. No livro há
um diálogo entre os personagens
Casy e Tom que pode lhe dar algum
consolo:
“De qualquer jeito, a gente faz o que
pode. E a única coisa de que a gente
deve cuidar é dar sempre um passo
pra frente, um passo, por menor que
seja. Se depois a coisa andar em
marcha à ré, nunca vai andar tanto
pra trás como andou pra frente. Podese provar isto e é por isso que vale a
pena. Fica provado que nada é inútil,
mesmo que assim pareça.”
Valeu, professor. Ainda estou triste,
mas gostei do texto. Vou continuar
tentando, mesmo que seja com
passos curtos.
Mário Sobral Jr - Eng. de Seg. do Trab
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NASCIDO PARA PROTEGER

P

Ele nasceu forte, com quase 5 kg e
desde pequeno o pai sempre dizia que
iria seguir a carreira do avô e a sua
carreira profissional. Com certeza
trabalharia
como
Técnico
de
Segurança do Trabalho ou poderia
chegar a ser o primeiro Engenheiro de
Segurança da família, mas não tinha
dúvidas que seguiria a prevenção.
Já aos cinco anos, na visão do pai, o
menino começava a demonstrar a
vocação.

Josias, ficava calado, mas quando a
mulher se afastava ia lá com o filho
perguntar: Pedrinho, você já sabe o
que vai ser quando crescer?
- Sei, não pai. Acho que vou ser
bombeiro.
Na hora pensou: Tá vendo! Tá vendo!
Não vou falar nada para a Cristina,
mas é óbvio. Ele falou bombeiro
porque ainda não conhece o trabalho
de Técnico de Segurança do Trabalho.
Os anos passaram e já adolescente os

CAT

“sinais” continuavam a alertar o
Josias. Lógico que ele não falava mais

- Olha mulher ele está fazendo igual
dia de Simulado de evacuação na
fábrica, está lá com o apito na boca,
que nem a sirene da fábrica,
balançando os braços e direcionando
para todo mundo sair e ir para o
quarto dele que deve ser onde ele
pensa ser o ponto de encontro.
- Deixa de bobagem, Josias. É uma
criança, está apenas brincando. Ele vai
ser o que quiser, não vá colocar
minhoca na cabeça do menino.
Josias, assentia, para não ter de
discutir com a mulher, mas no fundo
sabia que a prevenção estava no

sangue do Pedrinho.
Passados dois ou três anos, Josias
continuava com a aquela certeza e
deixou uma lágrima cair pela face ao
chegar no seu quarto e ver o filho
colocando os seus óculos escuro de
proteção e tentar calçar as botonas.
- Cristina, corre aqui!
- O que foi homem?
- Olha o Pedrinho.
- O que qui tem?
- Tá vendo que ele está usando meus
óculos de segurança e tentando
colocar as botas. Já sabe da
necessidade de prevenção.
- Josias, já disse para você parar com
essa história. Se você traumatizar o
Pedrinho eu te largo. Tá ouvindo!?

nada para a Cristina, para não ter de
ouvir reclamação. Olha, lá! Que outro
adolescente anda com um bloquinho
de papel no bolso para anotar os
problemas que encontra. Ontem
mesmo, quando saiu para a escola,
deixou na minha carteira um bilhete
avisando que o carrinho de mão do
vizinho estava atrás do nosso carro e
para eu tomar cuidado na hora de sair
que eu poderia acabar batendo o
carro.
Os meses e anos passaram e quando o
Pedrinho já estava concluindo o
ensino médio Josias teve que viajar
para acompanhar um serviço longo
em outro estado. Ia ficar muito tempo
afastado, mas achou que seria o
melhor para a família, pois nesse ano
e meio ia receber o dobro do seu
salário.
Nesse ano Pedrinho concluiu o ensino
médio, fez o curso de direção e achou
que deveria começar a trabalhar. A
mãe ajudou e junto com o dinheiro
que o pai mandava o filho conseguiu
fazer o curso necessário para iniciar o
trabalho.
Mas sempre o Josias mandava
mensagens perguntando:
- Cristina, o Pedrinho já acabou o
curso de técnico de Segurança do
Trabalho.
- Josias, ele não estava fazendo isso
não. Mas não se preocupe, pois como
você sempre disse tem a ver com
proteção. Vai ser uma surpresa para
quando você chegar.
Pedrinho,
estudou,
passou
em
concurso e já estava trabalhando
quando Josias finalmente retornou
de viagem. Estava ansioso esperando
o filho chegar do trabalho e dar um
abraço no novo TST ou talvez
bombeiro. Estava na cozinha quando

ouve o portão e sai correndo receber
o filho e começa a tremer ao ver a
bota de cano alto, um cinto com
vários apetrechos e (annn!) um apito
na mão.
Josias realmente não havia errado,
mas não era bem o que ele estava
esperando, pois Pedrinho trabalhava
de Guarda de Trânsito e tinha todo um
planejamento de vida para se tornar
um Policial Rodoviário Federal.
Mário Sobral Jr
Eng. de Segurança do Trabalho

Piadinhas
- Ouviu falar sobre o novo restaurante,
chamado Karma?
- Não. Como é?
- Lá não tem cardápio. Você recebe o
que merece.



Como que o mineiro usa a internet?
R.: Pelo UAI-fai



Qual é a galinha que cai no chão e surta?
R.: A galinha cai i pira.



O que um álcool disse para outro álcool?
R.: Etanois!


Três amigos estão conversando e um
deles diz:
- Eu tenho uma piada sobre viagem no
tempo,
mas
não
vou
contar.
- Por que não?, o outro pergunta.
- Porque vocês não gostaram!


O
que
pediu
o
claustrofóbico?
R.: Um pouco de espaço.

astronauta

