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Dois amigos conversando… 
-Meu pai quer que eu faça Direito e seja  

um bom Advogado. 
-Que bom, va i  seguir a  profissão do 
velho? 
-Não, ele quer que tire ele da cadeia. 

 
 

     cho lógico pensar que organizações em que os 

trabalhadores têm mais autonomia, 

provavelmente teremos mais sentimento de 

pertencimento, maior cooperação e 

consequentemente o significado do trabalho 

como legado estará mais presente.  
No entanto, esta autonomia precisa andar lado a 

lado com a confiança no trabalhador, ou seja, não 

adianta propagarmos que o trabalhador tem 

liberdade nas suas atividades, mas em paralelo 

estabelecermos dezenas de procedimentos, 

auditorias e toda espécie de controles, neste 
momento matamos a confiança.  

Além disso alocamos muito tempo para gerir 

processos que poderiam ser resolvidos de forma 

espontânea pelos trabalhadores. Mas você deve 

estar se perguntando o que tudo isso a ver com a 

Segurança do Trabalho?  
Na minha opinião, simplesmente, tudo. No 

momento em que vemos o trabalhador como 

uma peça que não tem capacidade de avaliar os 

seus riscos e a qualquer momento pode sofrer um 

acidente, passamos uma mensagem ruim e 

limitamos a troca de informações.  
O leitor pode estar se perguntando: mas como 

vou dar esta autonomia? Se ele errar, eu serei o 

responsável.  

Eu pergunto para você: Por que você acredita que 

tem menor possibilidade de erro em relação às 

atividades da Segurança do Trabalho? Não se 
preocupe que eu respondo. Simplesmente, por 

acreditar ter conhecimento sobre o tema. Ma s e 

se aumentássemos as informações sobre este e 

outros temas para os trabalhadores e se 

passarmos a priorizar os investimentos de 

capacitação não apenas nos gestores?  
Falo isso porque é frequente a empresa pensar 

em capacitação priorizando gestores e esperando 

que com esta informação passada para este 

“grupo de elite”, o chão de fábrica seja 

direcionado (na verdade utilizam muito a palavra 

conscientizado), porém sem que estes 
trabalhadores tenham sido capacitados de forma  

similar.  

Esquecem que os líderes, por não trabalharem 

diretamente com o processo produtivo, em 

muitas situações não irão conhecer o problema 

concreto que precisa ser resolvido. A autonomia , 
com a instrução compatível, é a solução para 

maior produção e é claro para a Segurança do 

Trabalho. Estas e outras ideias podem ser vistas 

nos excelentes vídeos sobre Cultura 

Organizacional da Prof. Carmem Migueles, acesse 

o canal (https://bit.ly/3cekwWR) e outros vídeos 
dela no Youtube. 

Mário Sobral Jr -  Eng. de Seg. do Trabalho 
 

 

Para mais SST é preciso 
mais autonomia 

 

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

 

O profissional prevencionista precis a 

fazer a gestão do setor de Segurança 
do Trabalho e independente da sua 

formação precisa ter conhecimento 

sobre a gestão do setor de saúde e 

esse éo livro que pode auxiliar neste 

ponto, mais de 850 páginas sobre o 

tema. 

Mensagem     
ao Leitor 
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Vamos lá, senhoras e senhores! 
 

Novo ano, novas atividades e muitas 
novas normas para organizar, mas além 

das normas é preciso pensar em toda a 
gestão do SESMT e para auxiliar nessa 
organização o Segurito desse mês fala um 
pouco sobre itens que devem ser 

pensados na gestão da Higiene 
Ocupacional e Ergonomia. Além desses 
pontos, uma história de Natal, 

comentários sobre o PGR e as famosas e 
esperados piadinhas.  
 

Um abraço e um excelente 2022, 
 

Prof. Mário Sobral Jr.  

 

Parte da 
Produção do Prof. 

Mário Sobral  

 

 

 

Jornal Segurito - Youtube 
 
Vd. 276 - Estatística na SST 

https ://www.youtube.com/watch?v=focOH20
pXUY&t=618s  
 
Vd. 275 - Medir na Segurança do Trabalho 
https://www.youtube.com/watch?v=1MVJ-

6guQds 
 

Playl i s t com 06 vídeos  comentando toda a  

nova NR 17 
https://www.youtube.com/watch?v=L01n7dJC

Em4&list=PLt2UiRfWBiJQ2M9Hk6CGW8AT

KmW8CfYTx 
 

SST é o Canal - Youtube 
 

Anál ise preliminar de expos ição  a  vi bração, 

segundo a NHO 10 
https://www.youtube.com/watch?v=QRahNxlt

SO4 

 
O que precisamos  saber sobre andaimes , 

segundo a nova NR 18? 
https://www.youtube.com/watch?v=92TD_sLk

yQE&t=86s 
 

Segurito na Proteção 
https://protecao.com.br/category/blogs/segurito

-na-protecao/ 

 

https://bit.ly/3cekwWR
https://www.youtube.com/watch?v=focOH20pXUY&t=618s
https://www.youtube.com/watch?v=focOH20pXUY&t=618s
https://www.youtube.com/watch?v=1MVJ-6guQds
https://www.youtube.com/watch?v=1MVJ-6guQds
https://www.youtube.com/watch?v=QRahNxltSO4
https://www.youtube.com/watch?v=QRahNxltSO4
https://www.youtube.com/watch?v=92TD_sLkyQE&t=86s
https://www.youtube.com/watch?v=92TD_sLkyQE&t=86s


 

 
 
                        

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

          
 

 
   

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

         ginástica laboral é u m a atividad e para  

complementar as demais açõ es d a  e mp resa 
em relação à  prevenção de doenças  
osteomusculares. 

No entanto, é comum ser tota lmente 
desvirtuada de seu objetivo , ap enas co m  o  
intuito de servir de argum ento p os i tivo  em  
uma fiscalização, auditoria ou perícia judicial. 
Vamos aos fatos: pagaríam os  u m co n tad or 
para  realizar a avaliação p s icológ ica  d e u m 
trabalhador? 

 
Acho que não. 
Agora  vamos imaginar q ue a  “tiazin ha” d a  

produção se abaixou conforme a  
recomendação da ginástica ficou travada e não 

consegue levantar, ou o outro trabalhador tem 
uma l imitação no braço, mas gosta de fazer a  
ginástica, porém, não há um profissio nal  q ue 

diga  o quanto e quais  exercícios  ele pode 
rea lizar ou não. 
Ainda assim, boa parte das empresas  ins is te 
em colocar estagiários, técnicos de segurança, 
l íderes de produção ou apenas um rádio ligado 
como responsáveis em realizar esta atividade, 
a  qual  deveria  ser di recionada para  um 
educador físico ou fisioterapeuta. 

Não temos uma resposta aceitável  p ara  esta  
decisão. 
Porém, vamos para a  situação ideal  e l ega l  e  
digamos  que contratamos  o profiss ional  
indicado. Mesmo nestas  condições , será  
preciso seguir a lgumas  etapas  para  uma 
ginástica laboral eficiente, pois é b em  p ouco  

provável  que uma única  sequência  de 
exercícios  seja  adequada para  toda a  
população da empresa, em geral, é necessário 

ava liar todas as atividades e realizar exercícios  
para  fortalecer, relaxar ou aquecer de aco rdo 

com o movimento realizado em cada grupo de 
postos de trabalho. 
Depois que real izam os  este d iagnóstico e  

definimos as escalas de seto res , acabamo s  
tendo outro problema, a falta de motivação de 

parte dos  trabalhadores  em relação à  
ginástica. 
Não podemos chegar com um pro duto  n ovo  

esperando que todo mundo compre, é preciso 
saber vender o peixe. Real ize pa lestras  
orientando sobre os benefícios d a  g inástica , 

Ginástica Laboral 
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A expl ique que a empresa está  rea l i zan do u m  
investimento na saúde do tra balhador, fa ça  
uma reunião com os gestores exp l ican do d a 
necessidade de eles realizarem a  ginástica para 
servi rem de exemplo e, se possível ,  co ns iga  
a lgum tipo de incentivo para os trabalhadores  

que participarem da ginástica. 
Além disso, mesmo quando conseguimos uma 
boa adesão inicial, o problema será conseguir 

manter a motivação d os  tra balhadores , o s  
exercícios, dentro do possível ,  p recisam  te r 

variações. 
A rotina acaba com grandes relações, q uan t o 
mais com uma ginástica laboral! 

Caso seja possível, devemos investir em faixas 
elásticas, colchonetes, bolinhas, b astõ es, o u  
seja, ferramentas para dinamizar a  ativi dade. 
Para  fina l i zar nosso projeto, precisamos  
quantificar os benefícios obtidos. 

Este é um grande problema, pois indicado res  
relacionados  à  saúde do trabalhador são 
influenciados  por inúmeras  variáveis . Por 

exemplo, estamos fazendo  u ma e xcelente 
ginástica, mas os postos têm vários problemas  
biomecânicos e há hora extra  diariamen te na  
empresa. 
Conclusão, a ginástica laboral em um ambiente 

      rofessor, estou tentando estab elecer u m  
s is tema para  fazer a  gestão da  higiene 
ocupacional na minha empresa. O senhor te m  
a lgumas dicas? 
Meu fi lho, o primeiro passo é fazer o 
reconhecimento deta lhado dos  agentes  
ambientais, ou seja, você precisa de to das  as  
informações possíveis sobre os agentes. 
Que tipo de informações? Pode dar exemplos? 
Lógico! Você precisa  levantar o tempo de 

exposição, proteções existentes, q uan tidade 
uti l i zada, estudos  epidemiológicos , 
variabilidade temporal, l imites de exp os ição , 

ou seja, você precisa saber o máximo possível  
de informações sobre os agentes. 

Entendi, mas não é impo rtante a  a va l iação  
quantitativa desses agentes? 
 

 

Para  ser s incero, na  minha opinião o 
levantamento qualitativo  b em  fei to é  m ais 

importante. Não estou dizendo que quantificar 
seja desnecessário, mas o problema é q ue n a  
maioria  das  empresas  as  ava l iações  

quantitativas são pontuais e sem u m  estu do 
do período mais adequado, ou seja, entre te r 
uma avaliação quantitativa  m al fe i ta  e  u ma 

avaliação qualitativa  estudada é muito melhor 
a  qualitativa. 

Concordo, mas  o senhor tem mais  a lguma 
sugestão para me a judar? 
Sim. Depois de um reconhecimento bem fei to  

fica  mais fácil de identificar os  a gentes  m ais  
críticos  para  estabelecer os  controles  

necessários . Além disso, se após  o 
reconhecimento ainda tenha f icado a lgu ma 
dúvida sobre a  criticidade d e d eterm inado 

agente, esses devem ser p riorizados  p ara  a  
ava liação quantitativa.  
Não vá  esquecer de ao fi na l  de todo esse 
levantamento informar para os trabalhadores  
quais são os perigos existentes e os controles  
que foram implantados. 
Obrigado, professor. Já  d eu u m  n orte, m as  

também já  vi que vai dar trabalho. 
Mário Sobral Jr  

 Eng. de Seg. do Trabalho 
 

P 

Gestão da Higiene Ocupacional 

– Chefe, quero um aumento. Sa iba  o 
senhor que entrei  2022 com três  

empresas atrás de mim. 
– Quais? 
– A de água, a de luz e a  de telefone. 


Pai , é verdade que fui  adotado? 
Sim, mas com uma semana acabaram te  
devolvendo. 

Piadinhas 

 
agressivo i rá contribuir muito pouco na saúde 
do trabalhador. 
De qualquer forma, podemos  anal isar se 
houve diminuição de queixas, diminuição d os  
afastamentos ao INSS, fazer uma pesquisa com 
intui to de anal isar a  acei tação dos  

trabalhadores em relação à  ginástica etc. 
Por fim, vol tamos a  reforçar q u e  a  g in ástica  
laboral é apenas um item complementar, s e a  

empresa  não investi r em um programa 
completo de Ergonomia, não teremos nenhum 

efeito com esta importante atividade. 
Mário Sobral Jr  

 Eng. de Seg. do Trabalho 

 
 
 
 
 

 



 

  
  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      pós  realizarmos as análises ergonômicas  e  
identi ficarmos  os  postos  com maior 
cri ticidade, devemos realizar u m e studo  d e 
implantação de rodízio com as atividades  d e 

menor esforço ergonômico. 
Porém, apesar dos excelentes re sultados , o  

rodízio não é uma medida tão fáci l  de 

implantar. 

 
Vejamos alguns dos motivos que fa z o  s etor 

produtivo “sofrer”, e que alguns profissionais  
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    rofessor, a lém da gestão da  higiene 

Ocupacional  eu preciso fazer a  gestão da  

Ergonomia. Vou aproveitar o início do ano para 

tentar organizar essas atividades. Qual seria o  

primeiro passo para implantar um sistema d e 

gestão de Ergonomia na  empresa? Seria  

apl icar as famosas ferramentas ergonômicas? 

Não, meu filho! O primeiro passo é levantar a  

s i tuação atual da empresa, para isso torna - se 

importante determinar o s  in dicad ores  q ue 

serão uti l i zados  na  gestão, para  

posteriormente termos  como priorizar as  

intervenções. 
 

 
 

Mas quais indicadores devemos utilizar? 

Irá  variar para  cada empresa, mas  a lguns  

principais são os seguintes: 

- Afastados B91 com doenças relacionadas  a  

P a fastamentos  relacionados  à  fa l ta  de 

Ergonomia; 

- Número de queixas no ambulatório; 

- Número de horas extras realizadas; 

- Trabalhadores com restrição p elo servi ço 

medico; 

- Casos  relacionados  às  doenças  por NTEP 

(Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário); 

- Taxa  de ocupação dos postos de trabalho; 

- Postos  de trabalho com retrabalho; 

- Setores sem trabalhadores reservas; 

- Manutenção preventiva ineficiente; 

- Postos  com pagamento de bônus  como 

incentivo de produção. 

Após  o diagnóstico levantado precisamos  

apresentar à  direção os  p o stos  crí ticos , o s  

principa is  afastamentos  e os  gastos  

decorrentes  da  fa l ta  de investimento em 

Ergonomia, para poder negociar recursos para  

investir na melhorias dos postos. 

Mas  como vou levantar os custos, professor? 

Alguns dos itens que devem ser considerados  

nesse levantamento são: 

- Primeiros 15 dias de afastamento; 

- Complemento da Gratificação Natalina; 

- Recolhimento do FGTS;  

- Multas potenciais;  

A 

Gestão da Ergonomia - 2 

 

 
de saúde e segurança não conseguem lidar:  

- Revezamento não é trocar tra balhador d e 

lugar: para que seja viável, é necessário avaliar 

se as atividades realizadas nos postos  p ara  o  

rodízio exigem esforços  de musculaturas  

di ferentes. 

Nem sempre esta análise é tão ó bvia , s endo  

necessário o suporte de um fisioterapeuta  o u 

outro profiss ional  qual i ficado para  esta  

decisão. 

- Necess idade de isonomia  sa laria l : não 

adianta acharmos duas atividades compatíveis 

para  o rodízio, mas com salários diferenciados. 

Ah, mas  é só igualar os salários! 

O que não podemos  esquecer é de que o 

objetivo de qualquer empresa é o lucro e , em  

gera l , aumentar os  gastos  não é uma 

a l ternativa viável. 

- Muitos  postos iguais: em várias em presas  o  

processo não tem grande variedade, 

impossibilitando ou reduzindo  em  m uito  as  

a l ternativas de rodízio. 

- Funcionário com produção acima da m é dia  

em determinado posto: va i  ser di fíci l  

convencer a  produção d e q u e é n ecessário 

rodar aquela senhorinha que “é  o  ca ra” e m  

determinada atividade, isto porque qu em fo r 

para  o lugar dela não co nseguirá  m anter o  

mesmo ri tmo. 

- Queda na qualidade do p rod uto: n ão  tem  

jei to, no início do pro cesso  as  p essoas  n ão 

estão acostumadas  e i rão errar um pouco 

mais , vamos  ter de anal isar o processo e 

convencer que é a lgo trans i tório e que o 

retorno em saúde, queda no a bsenteísm o e  

menos processos trabalhistas  sup eram e sta  

trans itória queda de qualidade. 

Mário Sobral Jr   

Eng. de Seg. do Trabalho 
 
 

 
 

 

 

 

 

- FAP (Fator Acidntário de Prevenção); 

- Potenciais ações regressivas do INSS;  

- Processos Judiciais;  

- Gastos com peritos judicia is  e  ass is tentes  

técnicos;  

- Tratamento medico.  

Mário Sobral Jr  
Eng. de Seg. do Trabalho 

 
 

O que é um pontinho verde no canto da 
sa la? 

R: Uma ervi lha de castigo. 


O que é um pontinho preto no avião? 

Resposta: aeromosca 


O que é um pontinho azul no gramado? 
Resposta: é uma formiguinha de calça 
jeans. 


O que é um ponto castanho nos  

pulmões? 
É uma brownquite. 

 

Piadinhas 



  

 
 

 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     rofessor, estou vendo nas redes sociais uma 

enxurrada de informações sobre o PGR, mas a 

minha preocupação é como vão garantir que as 

empresas passem a fazer esta gestão se muito 

PPRA era só CTRL-C / CTRL-V?  

Meu filho, não há nada que garanta! Talvez daqui 

a alguns anos o governo tenha uma estrutura 

para chegar, por meio de tecnologias, mas 

realmente hoje isto ainda não é possível, na 

minha opinião. 

Mas então é bem fácil não dar em nada esta 

mudança na legislação?  

Não exageremos! Acredito que foi um avanço a 

consolidação de gestão de riscos em um único 

documento, com gradação do que é mais crítico e 

menos crítico, é um registro importante no caso 

de acidentes graves ou futuras fiscalizações.  

Não entendi bem, professor. 

É o seguinte, imagine que na sua análise de riscos 

você não identificou determinado risco ou, 

mesmo tendo identificado, considerou como 

sendo tolerável e infelizmente ocorra um 

acidente fatal naquelas condições. Percebe que 

há um registro da incompetência ou negligência 

da empresa? Outro ponto interessante é em 

relação às mudanças que irão ocorrer na 

empresa e que deveriam exigir do SESMT e 

demais gestores o acompanhamento integrado.  

O senhor pode dar um exemplo?  

Lógico! Imagine que determinado processo da 

empresa trabalha com um produto químico e que 

em função de preço houve uma mudança de 

fornecedor e consequentemente do produto. 

Aparentemente o processo não teve alteração, 

mas dentro de alguns meses começam a ocorrer 

afastamentos decorrentes da exposição ao novo 

agente.  

Neste caso a empresa não terá o registro da 

avaliação desta mudança e estará exposta 

judicialmente.  

Porém, não sei se você percebeu que estamos 

dando exemplos de consequências posteriore s a  

determinados sinistros, o ideal, e acredito que 

isto venha a ocorrer de médio a longo prazo, é 

que o governo tenha braços, para por meio da 

tecnologia, alcançar as empresas antes do 

problema acontecer.  

Vamos aguardar, mas pelo menos nas nossas 

empresas precisamos buscar fazer o correto. 

Mário Sobral Jr  

  Eng. de Seg. do Trabalho 

 

  

 

 

. 

 

    eru no centro da  mesa, manjar de coco, 

doce de caju com açúcar cristalizado , n ozes , 

amêndoas, rabanada e p aneto ne. Além  d a 

comida tinha os presentes, carrinhos, bicicleta  

e l ivros, muitos livros. 

O que é isso, professor? Está saudoso? 

Estava lembrando dos natais de quando eu era 

criança. 

Tudo bem, mas aqui é um espaço para 

Segurança do Trabalho, acho que esse tema 

não vai ajudar a diminuir o número de 

acidentes na minha empresa e o senhor tá com  

o texto um mês atrasado. 
 

 
 

Baixa a bola, meu filho que só quem pode m e 

puxar a  orelha aqui sou eu mesmo, e como faz 

pouco tempo que passamos p elas festas  d e 

fim de ano resolvi falar so bre u m  d os  m eus  

Nata is. 

Tá bom! O senhor tem crédito comigo.  Conte a 

sua história que tenho certeza que durante 

esse ano o senhor trará mais informação sobre  

SST. 

Quando eu tinha mais ou menos meus 6 anos , 

a inda acreditava  no Papai Noel, mas não tinha 

o hábito de escrever cartinha pedindo 

determinado presente, achava que se e le era  

mágico tinha como adivinhar o que eu queria . 

Não me julgue, eu era criança. 

Professor, não estou julgando. Eu também 

tinha meus “achismos” e dúvidas sobre o Papai  

Noel, sempre pensava como ele ia entrar em 

casa, pois no Brasil não temos as famosas 

chaminés. Eu deixava a janela do apartamento 

aberta. 

O ano estava sendo duro com o Má rio d e 06 

anos, meu pai tinha falecido e eu a cabara  d e 

ser adotado pelo meu i rmão m ais  ve lho, d o  

primeiro casamento do meu p ai .  Ap esar d e 

criança lembro de ter dú vidas  so bre o  m eu  

futuro e do meu i rmão. 

Professor, o senhor está deixando esta história 

muito bad vibe. 

Primeiro Natal de uma nova vida 
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Não é esse o objetivo. Na verdade, foi  um 

Nata l excelente, comi meu manjar d e co co  e 

um monte de doce de ca ju. Quebrei um monte 

de nozes, nunca gostei do sabor, mas  achava  

uma boa brincadeira quebrar as nozes.  

E o presente, o que o senhor ganhou de Natal? 

Pois  bem, em 1979 provavelmente meus  

desejos poderiam ser: ganhar um b oneco  d o 

Fa lcon, um carro de controle remoto chamado 

“Stratus”, a propaganda dizia: “O ca rro  q u e 

você dirige sem por a  mão” ou ta lvez um 

Ferrorama, mas não foi nenhum desses. 

O que ganhou, professor? 

Um Vitrola Philips laranja em que a tampa e ra  

a  ca ixa  de som. A princípio parece ser um 

presente estranho para  uma criança, mas  

lembro que eu fiquei  extas iado, tinha um 

“brinquedo” de adulto, teria indep endên cia , 

poderia ouvir minhas histórias sem pedir para  

ninguém. Ainda adolescente utilizava  a vi trola  

e até hoje ainda está no meu antigo quarto n a  

casa dos meus pais. 

Lembrei dessa passagem, p ois  p ercebo  q ue 

por mais duras que sejam as  m u danças  n as 

nossas vidas, e na área de SST estamos tendo e 

a inda teremos muitas outras, o medo inicial  e  

as  dificuldades co m  o  n ovo  é n o rmal ,  m as  

ass im como uma criança  de 06 anos  pode 

atravessar um momento turbulento e 

conseguir sorrir, muito mais fácil deve ser para 

profissionais preve ncionis tas  q ue am am a  

profissão. 

Boas festas e um excelente 2022! 

Mário Sobral Jr  

  Eng. de Seg. do Trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vai realmente 

funcionar esse  
tal de PGR? 

Um pai  disse ao fi lho: 
– Se você ti rar nota baixa  n a  p rova d e 
amanhã, me esqueça! 
No dia  seguinte, quando ele vo l tou d a  
escola , o pa i  perguntou: 
– E a í, como foi  na  prova? 
O fi lho respondeu: 
– Quem é você? 


Perguntaram para o cachorro  q ual é  o  
cantor favori to dele. 
Ele respondeu: Latino. 

Paciente: e qual a boa? 
Médico: A partir de agora sempre vo cê  

i rá  começar tudo com o pé direito.

Piadinhas 

P 


