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Polêmica na redução das
				 NRs e os impactos na SST

A

s Normas Regulamentadoras são
disposições complementares ao
capitulo V da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT) que explicitam as obrigações, os direitos e
os deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a
ocorrência de doenças e acidentes de trabalho.
O anúncio do governo, no mês de maio, prevendo a redução de 90% nas Normas Regulamentadoras, que balizam a área de segurança
e saúde no trabalho no Brasil, vem causando
muita polêmica e várias discussões em nível
nacional. Segundo o presidente Jair Bolsonaro,
a proposta é que as NRs passem...
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REDUZIR EM 90% AS NR’s?
		 UMA PIADA DE MAU GOSTO
Marcos Antonio de
Almeida Ribeiro
Presidente do SINTESP

NOTA

PLANO MÉDICO e
ODONTOLÓGICO para os TSTs

Em uma parceria inédita, o SINTESP
e o Sindicato dos Comerciários estão
oferecendo aos TSTs, associados ao
SINTESP, serviços e atendimento
nos Ambulatórios Médico e
Odontológico.
A iniciativa visa o bem-estar dos
associados e sua família.
Os serviços incluem mais de 15
especialidades médicas entre clínicas
especializadas e laboratórios.
Agendamento de Exames,
Consultas e informações de valores:
11 2142.3350
Local: Rua Dr. Diogo de Faria, 967
Vila Clementino – próximo a
Estação Santa Cruz do metrô
Transporte gratuito (van)
do metrô até o local.
Saída de segunda a sexta-feira, a partir das
7h30 até as 18h00 (com intervalos de meia
hora), na Rua Domingos de Moraes, 2.210
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A pretensão de revogação de 90% das normas de segurança do trabalho, equivale a
“QUERER MATAR O DOENTE PARA CURAR A DOENÇA”.
Mais uma vez, estamos à beira de um desmonte nas questões de segurança e saúde no
trabalho. Não é de hoje que os representantes patronais investem contra as legislações
tanto trabalhista quanto prevencionista, jogando pesado contra a massa trabalhadora
tentando retirar direitos conquistados com muita luta e muito suor pelo movimento sindical brasileiro. Também pudera, o poder do capital é muito forte, pois com todos os artifícios que dispõem a seu favor, podendo, com isto, admitir e demitir trabalhadores quando
quiserem e, sendo assim, pressionam de forma até mesmo cruel, principalmente quando
chegamos ao ponto n qual estamos, que é, sem dúvida alguma, a falta de empregos.
Com esses argumentos utilizados pelo capital, hoje estamos as vésperas de um total
desmonte de uma das principais ferramentas que foram utilizadas para a redução drástica dos acidentes de trabalho em que nosso País se encontrava, pois éramos, nos anos
70, o País que mais acidentava trabalhadores, tendo, inclusive, a interferência de órgãos
internacionais para que se implantasse medidas para a redução destes acidentes, dando
origem ao nosso modelo de SESMT.
Ao longo dessas quatro décadas, este modelo implantado que está sendo desqualificado
atualmente com discursos populistas, reduziu-se de 17 para 2% da massa trabalhadora
acidentada, configurando como possível o maior avanço nas relações do trabalho que se
conhece, apesar de ainda sermos a quarta pior nação do mundo em acidentes e doenças
do trabalho, o que sinaliza a necessidade de modernização e evolução constante das
ações preventivas.
Neste momento, as comunidades prevencionistas e os bons empregadores sabem perfeitamente DE ONDE VIEMOS, E PARA AONDE QUEREMOS IR, o que não justifica tomadas
de posição de tamanha importância por “paraquedistas” DE PLANTÃO, BANALIZANDO
a VIDA e SAÚDE de milhares de trabalhadores, que são a razão da construção das riquezas tão defendidas pelos capitalistas.
Portanto, a desregulamentação representa um retrocesso injustificado “não devemos
permitir a morte de trabalhadores com a morte das normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho.”
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A

Polêmica na redução das
				 NRs e os impactos na SST

s Normas Regulamentadoras são
disposições complementares ao
capitulo V da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT) que explicitam as obrigações, os direitos e os
deveres a serem cumpridos por empregadores e
trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de
doenças e acidentes de trabalho. O anúncio do
governo, no mês de maio, prevendo a redução de
90% nas Normas Regulamentadoras, que balizam a área de segurança e saúde no trabalho no
Brasil, vem causando muita polêmica e várias discussões em nível nacional. Segundo o presidente
Jair Bolsonaro, a proposta é que as NRs passem
por um amplo processo de “modernização”. A
nota, divulgada através das redes sociais, vincula
a flexibilização das Normas Regulamentadoras
à retomada do crescimento do País. Bolsonaro
afirmou que a “desburocratização das NRs proporcionará agilidade no processo de utilização
de maquinários e entre suas expectativas está a
geração de empregos”.

altura de outros lugares do mundo para gerar
renda e trabalho”.

Marinho mencionou que as revisões serão feitas até o fim do ano. Já foram concluídas as
mudanças da NR 12 e NR 1 em consenso com
a CTTP, cuja previsão é de que os textos devem
ser publicados em breve. Feito isso
entrará em execução um cronograma abrangendo as revisões das
demais NRs.

No dia 4 de junho, em Brasília, a CTPP - Comissão Tripartite Paritária Permanente, debateu a proposta de
calendário para revisão das NRs,
entre as quais a NR-4 (SESMT),
NR-5 (CIPA), NR 7 (PCMSO), NR
9 (PPRA), NR 17 (ergonomia),
NR-18 (construção civil) e NR24 (condições sanitárias e de
conforto dos locais de trabalho),
além de alterações na NR-01
(geral) e na NR-31 (emprego rural). Também foram discutidos
aspectos relativos a estufaMarinho: “As mudanças
gem, saneamento básico, traestão sendo aplicadas
balho de motociclistas, entre
para customizar,
desburocratizar e
outros temas.

No setor prevencionista, a observação é de que precisamos ter
cautela com essas revisões e reduções de normas, principalmente
porque o Brasil figura no cenário
internacional como o 4º país do
mundo em números de acidentes de trabalho. Segundo dados
do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho do
Ministério Público do Trabalho,
simplificar as NRs. Com
entre 2012 e 2018 ocorreram
isso, vamos gerar mais
Um dos principais objetivos da
no país cerca de 4.738.886
empregos”
reunião foi definir o cronograma
acidentes de trabalhos notificados – sendo 17.315 com óbito
da revisão das NRs. O processo
A missão de realizar as mudanças nas normas inclui a realização de consultas públicas, para a -, o que corresponde à média de um acidente
regulamentadoras ficou com Rogério Marinho, apresentação de sugestões pela sociedade, reu- de trabalho a cada 49 segundos. Isto significou,
secretário especial da Previdência e do Traba- niões de grupos tripartites, para discutir as pro- entre 2012 e 2018, 370.174.000 dias de afaslho do Ministério da Economia. Na sequência postas de alterações feitas nas consultas, e, por tamento previdenciário, impondo à Previdência
do anúncio, Rogério Marinho, afirmou que tais fim, aprovação do texto final na CTPP. O secre- Social custos na ordem de R$ 83 bilhões de
medidas irão “customizar, desburocratizar e tário de Trabalho da Secretaria Especial de Tra- reais em benefícios acidentários.
simplificar” as NRs. Ele salientou ainda que as balho e Previdência, Bruno Dalcolmo, afirmou
mudanças “permitirão um ambiente saudável, que, até o fim deste ano, o governo deve apre- Segundo Sebastião Ferreira, diretor do SINconfortável, competitivo e seguro. O que vai co- sentar as modificações das normas que estão TESP, com a proposta do governo de ´enxugar
laborar para que a economia brasileira esteja à sendo discutidas.
90% das 37 NRs´ estamos vivenciando mo-
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mentos de muitas perguntas e poucas respostas satisfatórias. “Além disso, o principal organismo do Brasil, responsável pela fiscalização
e aplicação do cumprimento dessas normas,
que é o Ministério do Trabalho, com a ‘deforma’ trabalhista, encontra-se em uma fase de
desmonte tal, que vai fazer acontecer, quase
que naturalmente, com a sua precarização, o
enxugamento das normas, como pretende o
alto escalão do governo federal”, frisa.
Sebastião chama a atenção que até o eSocial,
que poderia ser uma ferramenta importante
no monitoramento online das empresas, está
cm uma proposta de revogação. “Nossa esperança é que o pedido de reconsideração de
inúmeras entidades sensibilizem o governo para
promover as alterações necessárias das normas,
adequando-as aos avanços tecnológicos, mas
jamais permitir de forma inconsequente, ações de Segurança do Trabalho, agregada à OSHA”, Para confirmar esse aspecto, Armando conta que
as grandes empresas, em especial as multinaque privilegiem o capital ao custo da vida e do observa.
cionais, não estão interessadas em terceirizar o
sangue do povo brasileiro”, enfatiza.
Armando destaca que reunindo todas as NRs e SESMT. “Esse discurso é mais de empresas que
Os riscos com as alterações estão sendo anun- transformando-as em um único código seria uma nunca se interessaram pela segurança e saúde
ciados, mas ainda não existe nada de concreto. forma muito mais racional de resolver a questão. do trabalho e tem isso apenas como cumpriPorém, é um discurso político que deixa toda a “Com esse código haveria condições de fazer a mento de norma, ou enxergam a SST como um
gasto, além de que existe uma
área de SST em alerta, mas, conforme orienta- filtração e harmonização das norções de Armando Henrique, diretor do SINTESP mas, que são as prioridades que a
corrente que, infelizmente, defende a terceirização para vender sere presidente em exercício da Fenatest, é preciso SST gostaria de agregar ao tema e
viços”, lembra.
ter cautela com o conteúdo de algumas infor- não eliminar, revogar ou precarizar
mações que estão sendo divulgadas em redes as normas existentes”, diz.
sociais, principalmente, por não serem totalmenNa visão de Armando como é apete verdadeiros. “Estamos aguardando que seja De todas as NRs a que mais preonas 1,5% das empresas que são
disponibilizada uma publicação da CTPP ou do cupa a classe dos TSTs é a possíobrigadas a ter o SESMT próprio e
governo, com a lista correta das NRs e cronogra- vel alteração da NR 4. Armando
são, em sua maioria, empresas de
ma de revisão. Hoje, se sinaliza que vamos ter a conta que o grande medo que os
médio e grande porte, terceirizar é
revisão de quase todas as normas, mas o índice técnicos têm especialmente os que
um erro, mas existe o discurso no
de reduzi-las em 90% foi um discurso do pre- trabalham em empresas que já
mercado, que acaba exercendo
sidente Bolsonaro que não tem nada concreto possuem gestão de SST, é que
uma influência muito grande e
Armando: “Esse
ainda a respeito disso”, menciona.
terceirização ou flexibilização
que pode ser prejudicial nas potratamento de choque
vai nos acordar para
líticas de governo.
do SESMT cria-se um problema
a realidade. Quem
Agência e Código Nacional de SST
muito complexo, porque o pasobreviver vai ter uma
Para Armando, há que se considerar que é qua- pel da segurança do trabalho é
A ameaça de que vai acabar
condição mehor do que
já tivemos até hoje”
se que impossível reduzir as NRs a 90%. “Isso diferente de outras atividades
a NR 4, vão eliminar o profissional de SST, revogar a Cipa,
implica em um desmonte quase que total da terceirizáveis. “O profissional de
sistemática que move a SST, a menos que seja SST, dentro da empresa é imprescindível para a entre outros pontos, para Armando não há a
migrado para outro órgão competente e capaz perenidade do seu negócio. Poucos empresários menor possibilidade de acontecer. “Mesmo
de absorver as normas de segurança e saúde do perceberam ainda, mas a questão da segurança que se abordem essas mudanças com a visão
trabalho. Por exemplo, eu defendo que seja cria- e saúde do trabalho dentro das organizações é econômica, não justifica uma possível extinção
da a Agência Nacional de Segurança e Saúde do tão importante quanto o setor da tesouraria, pelo porque, atualmente, a maioria dos países deTrabalho, que substituiria a estrutura de governo fato de que esse profissional tem a memória de senvolvidos trata essa questão como parte dos
que temos hoje representadas pela Fundacen- tudo, tem o acesso às relações pessoais dos tra- negócios das empresas. Organizações que postro e o próprio MTE. E no guarda-chuva dessa balhadores e até ao cenário econômico da em- suem um currículo ruim em termos de SST muiagência deveria ser criado o Código Nacional de presa, então, terceirizar essa área não é um bom tas vezes têm seus produtos boicotados e até
restrições por parte dos governos. Precisamos
Segurança e Saúde do Trabalho, contando com negócio nem para o empresário”, argumenta.
entender que a segurança e saúde do trabalho
o exemplo bem-sucedido da Agência Europeia
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Para nós, especialistas fica muito difícil afir- cumprir com a lei, esses vão ter que repensar
mar que investir em segurança dá lucro, mas sua conduta daqui para frente. Não estou dena verdade o discurso deveria ser que: ‘inves- fendendo o governo, mas observando que hoje
tir em segurança evita prejuízo’. “Nós sabe- o sistema de comunicação está muito acessível
mos que isso é real, mas convencer os nossos e rápido, então, ou você mostra para o que veio
clientes, que são os empresários, os governos ou acaba sem respaldo profissional e à mercê
e trabalhadores não é tão simples. Essa ques- das mudanças”, declara.
tão é um nó que existe em nosso meio e, de
repente, creio que esse tratamento de choque Marcos Ribeiro, presidente do SINTESP, tem uma
vai servir para fazer muita gente acordar e ver opinião (um pouco mais pessimista). Pela sua
a realidade. Quem sobreviver, no futuro vai ter experiência no setor, considera que estão conuma condição melhor do que já tivemos até seguindo fazer algo que não foi feito até hoje
hoje, mas muitos vão morrer na travessia des- pela categoria, que é movimentá-la, mexer com
é um princípio universal do direito do trabalho, sa ponte, talvez, a maioria dos profissionais as ideias, mostrar que precisamos acordar. Ele
então, acabar com isso é acabar com a OIT e prevencionistas”, evidencia Armando.
observa que é uma movimentação importante e
todos os princípios que ela trouxe para a humaacredita que não vão acabar com 90% das NRs,
nidade. É um contra senso absurdo, discurso de No bojo das mudanças em vista, atualmente, mas entende que muitas dessas revisões podem
quem não conhece a causa”, assevera.
estamos com outro desafio: a possível extinção prejudicar, em muito, a dinâmica das atuais nordo eSocial. Armando salienta que essa previsão mas regulamentadoras.
Para ilustrar a situação atual, Armando compa- vai na contramão de tudo, pois
ra que estamos atravessando uma ponte e já se o governo defende reduzir a
“O governo está mais preocupado em desarticular a harmonia
tivemos vários momentos nos quais arriscamos burocracia, o eSocial tem exatadesta legislação, que até o dia de
dizer que era o fim de um ciclo e o começo de mente essa função. “O eSocial
hoje veio para melhorar e reduzir
outro, mas, conforme ele, a travessia mais im- não cria nada, mas alimenta em
pactante e dolorosa nos últimos 40 anos está só lugar todas as informações
os altos índices de acidentes e
acontecendo exatamente agora. “Tenho essa que os recursos humanos, a conmortes no trabalho, tirando a responsabilidade civil e criminal das
percepção porque a reforma trabalhista mexe tabilidade, segurança e saúde no
empresas e jogando o ônus para
profundamente com as relações de trabalho e trabalho, etc, de uma empresa
o trabalhador”, avalia.
estas, por sua vez, mexem sensivelmente com tem que mandar para o mesmo
a segurança e saúde do trabalho, então da agente que é governo (PrevidênSegundo Marcos, vale lembrar
mesma forma que o movimento sindical está cia, Trabalho, Receita Federal,
que o modelo de revisão das
sofrendo um impacto forte, está sendo destruí- entre outros). O mau empresáMarquinhos: “O anúncio
do, mas para ser reconstruído, a SST vive exa- rio que escondeu as informaNRs proposta pelo governo é,
das revisões está
fazendo a categoria se
tamente a mesma situação. Quem sobreviver, ções, agora vai ter que mostrar
sem dúvida alguma, de forma
movimentar. Não vão
lá na frente, vai ter que recomeçar, mas, com como atua, só que ele vai chepuramente patronal, pela qual
acabar 90% das NRs,
certeza, com muito mais respeito e reconheci- gar no segundo momento e
se deixa de discutir as revisões
mas essa movimentação
tem um aspecto positivo”
mento social”, expõe.
concluir que com o eSocial ele
das normas de maneira tripartite, através de comissões
vai gastar menos e vai ter mais
Este novo modelo deve priorizar, acima de eficácia no seu processo diário”, observa.
temáticas técnicas, passando a ser bipartite
tudo, a cultura prevencionista, usando alguns
(governo e empregadores) de forma política
princípios considerados universais e absoluta- Para a área de SST, apesar de que são poucas e de cima para baixo, deixando as represenmente necessários, que é levar a questão da as informações que vão para o eSocial, Arman- tações dos trabalhadores sem ação e se torprevenção, de modo geral, para o sistema de do comenta que é a primeira vez que estamos nando meros validadores do processo. “Preciensino da pré-escola ao doutorado. “A PNSST vendo as questões da SST sendo direcionadas samos ficar bem atentos para estas mudanças
já preconiza esse sistema. Mas exige um es- para uma fonte de dados que possam servir que irão ocorrer, pois eu sempre disse que por
forço das partes do governo, trabalhadores e de padrão comum para todos os interessados. não termos um representante político (prevenempresários para criar uma nova estrutura que “Isso é um grande ganho e com o tempo pode cionista), genuíno da área de SST, participando
dessas discussões em torno das mudanças das
tenha governança, trazendo mais solidez ao ser aperfeiçoado”, ressalta.
normas regulamentadoras, com propriedade,
setor de SST, pois hoje o que existe no setor
são muitos ‘achismos’, os quais cada um lança Aos colegas de profissão, Armando aconselha lá no parlamento federal, hoje estamos prestes
sua estatística, defende e, no fim, não temos que procurem exercer seu papel com dedica- a presenciar um desmonte das NRs. Portanto,
uma base de dados unificadas que possa servir ção, competência, dignidade e, especialmente, nós, prevencionistas precisamos urgentemente
de fonte de informação para todo o sistema”, no foco de busca de resultados, para que quem rever os nossos conceitos, sairmos da comoavalia Armando. “Portanto, se não criarmos agir dessa forma, certamente, não vai ficar de- didade, deixarmos de lado o corporativismo,
um modelo inteligente e, para isso, não preci- sempregado. “Quem estava acostumado só atuando sempre em conjunto”, finaliza o presa muito investimento, não vamos avançar”. a vender papel ou fingir que fazia SST para sidente do SINTESP.
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Síndrome de Burnout: qual sua
		 relação com os acidentes de trabalho?
Síndrome de Burnout : existe de fato uma relação com
os acidentes de trabalho e
as doenças ocupacionais?

No decorrer do artigo falaremos a respeito dessa relação, visto que se o trabalhador não está
em perfeitas condições de saúde, o risco de acidentes aumenta de forma considerável.
Síndrome de Burnout: estado de
esgotamento físico e mental

Mas afinal de contas o que é a Síndrome
de Burnout?
Ela pode ser definida como um distúrbio psíquico de caráter depressivo, precedido de esgotamento físico e mental intenso.
Segundo Herbert J. Freudenberger é um estado
de esgotamento físico e mental cuja causa está
intimamente ligada à vida profissional.
Então se está ligado à vida profissional é claro
que tem relação direta com os acidentes de trabalho e também com as doenças ocupacionais.

Quando foi descoberta a Síndrome de Burnout e quais são as características principais?

E mais:
• Negação de problemas
– nessa fase os outros são
completamente desvalorizados,
tidos como incapazes ou com
desempenho abaixo do seu. Os
contatos sociais são repelidos,
cinismo e agressão são os sinais
mais evidentes;

A Síndrome de Burnout surgiu no
início dos anos 70 e o próprio psicanalista alemão Freudenberger
constatou esta síndrome a partir
de si mesmo.
Ele percebeu também que seria o desejo de ser o melhor e
sempre demonstrar alto grau
de desempenho, além disso, o
portador de Burnout mede a
autoestima pela capacidade de
realização e sucesso.

Maria Lima
Técnica de Segurança
do Trabalho e Gestora
Ambiental

O que tem início com satisfação e prazer termina
quando esse desempenho não é reconhecido.
Nesse estágio, a necessidade de se afirmar e o
desejo de realização se transformam em obstinação e compulsão.
O paciente nesta busca sofre, além de problemas de ordem psicológica, forte desgaste físico,
gerando fadiga e exaustão.
Os 10 estágios da Síndrome
de Burnout:

• Dedicação intensificada – com predominância da necessidade de fazer tudo
sozinho e a qualquer hora do dia (imediatismo);

Sintomas da Síndrome de Burnout

Os sintomas são variados: fortes dores de cabeça, tonturas, tremores, muita falta de ar, oscilações de humor, distúrbios do sono, dificuldade de
concentração e problemas digestivos. Segundo
Dr. Jürgen Staedt, diretor da clínica de psiquiatria
e psicoterapia do complexo hospitalar Vivantes,
em Berlim, parte dos pacientes que o procuram
com depressão são diagnosticados com a síndrome do esgotamento profissional. O professor
de Psicologia do comportamento Manfred Schedlowski, do Instituto Superior de Tecnologia de
Zurique (ETH), registra o crescimento de ocor-

• Reinterpretação dos valores – isolamento, fuga dos conflitos. O que antes tinha
valor sofre desvalorização: lazer, casa,
amigos, e a única medida da autoestima
é o trabalho;
I
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• Tristeza intensa – marcas de indiferença,
desesperança, exaustão. A vida perde o
sentido. Vazio interior e sensação de que
tudo é complicado, difícil e desgastante;

• Esse estágio é considerado de emergência
e a ajuda médica e psicológica se tornam
uma urgência.

• Aversão a conflitos – o portador percebe
que algo não vai bem, mas não enfrenta
o problema. É quando ocorrem as manifestações físicas;

S

• Despersonalização (momentos de confusão mental onde a pessoa não sente
seu corpo como habitualmente. Pode se
sentir flutuando ao ir ao trabalho, tem a
percepção de que não controla o que diz
ou que fala, não se reconhece). Mudanças
evidentes de comportamento (dificuldade
de aceitar certas brincadeiras com bom
senso e bom humor);

• Colapso físico e mental;

• Descaso com as necessidades pessoais –
comer, dormir, sair com os amigos começam a perder o sentido;

8

• Recolhimento e aversão
a reuniões (recusa à socialização; evitar o diálogo e dar
prioridade aos e-mails, mensagens, recados etc);
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rência de “Burnout” em ambientes profissionais,
apesar da dificuldade de diferenciar a síndrome
de outros males, pois ela se manifesta de forma
muito variada: “Uma pessoa apresenta dores
estomacais crônicas, outra reage com sinais depressivos; a terceira desenvolve um transtorno
de ansiedade de forma explícita”, e acrescenta
que já foram descritos mais de 130 sintomas do
esgotamento profissional.
O que leva a desenvolver esta
Síndrome?

é um dos maiores problemas que nós brasileiros enfrentamos atualmente. Além disso, uma
empresa que não se preocupa com a SST também
não valoriza o humano em sua totalidade.
Dicas importantes que são aplicadas em nossas
empresas e que contribuem para o não surgimento dessa síndrome :
• Oração e momento de espiritualidade antes de iniciar as atividades;

Burnout é geralmente desenvolvida como resultado de um período de esforço excessivo no trabalho com intervalos muito pequenos para recuperação. Pesquisadores parecem discordar sobre a
natureza desta síndrome. Enquanto diversos estudiosos defendem que Burnout refere-se exclusivamente a uma síndrome relacionada à exaustão
e ausência de personalização no trabalho, outros
percebem-na como um caso especial da depressão clínica mais geral ou apenas uma forma de
fadiga extrema (portanto omitindo o componente
de despersonalização).

• Empatia ao tratar as pessoas;

Indiscutivelmente não podemos negar que o
cenário social também contribui e muito para o
surgimento dessa Síndrome. O nível elevado de
desemprego e a falta de valorização profissional

• Exaltação de confiança por parte da chefia
facilitando o acesso;

• Valorização pessoal e profissional;
• Feedback individual e elogio coletivo, visando sempre o trabalho em time;
• Motivação pessoal para instigar a capacidade;
• Motivação correta para um pensamento
positivo;

• Dinâmicas de grupo, treinamentos e mo-

mento de lazer entre os funcionários;
• Fazer todo o trabalho com amor.
O ambie nte de trabalho agradável faz toda a
diferença!
A principal arma para combater os acidentes
chama-se valorização da vida!
Uma vez que trabalhamos a favor da vida, não
podemos deixar que as sementes de negativismo
atrapalhem a “nossa colheita”.
Inquestionavelmente a melhor forma de evitar
os acidentes é trabalhar a valorização da vida.
De nada vai adiantar os procedimentos de segurança e as normas vigentes, se a empresa não
preocupa realmente com a vida de seu trabalhador.
As diversas síndromes existentes, só servem para
nos mostrar que existe algo muito diferente e errado em relação ao ser humano. Será que estamos fazendo a nossa parte de verdade?
Como você tem tratado o seu colega de trabalho?
Notou atitudes diferentes nele? Então pare, reflita
e seja a diferença que você espera!

Diversidade e a
Segurança do Trabalho
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Público PCD amplia participação na Reatech 2019

S

ão Paulo sediou entre os
dias 13 e 16 de junho,
a Reatech – Feira Internacional de Tecnologias em
Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade, organizada e promovida pela Cipa Fiera Milano e
considerada a principal feira do
setor na América Latina. A cada
edição, reúne cerca de 300 expositores dos segmentos de
agências de emprego voltadas
para pessoas com deficiência
e mobilidade reduzida, instituições financeiras, fabricantes
de cadeiras de rodas, departamentos de recursos humanos,
indústrias farmacêuticas, indústrias dos segmentos
de animais treinados, veículos adaptados para deficientes físicos (carros, ônibus, vans), fabricantes
de aparelhos auditivos, equipamentos especiais,
materiais hospitalares, higiene pessoal, próteses e
órteses, terapias alternativas, turismo e lazer.
Em 2019, a 16ª edição de Reatech produziu conhecimento, divulgou novas tecnologias, discutiu soluções,
ofereceu entretenimento e espaço para relacionamento, deu oportunidade de trabalho e gerou empatia. São com esses objetivos cumpridos que a exposição consolidou sua vocação como principal feira do
setor na América Latina. Em quatro dias de evento,
52 mil pessoas circularam pelo São Paulo Expo Exhibition & Convention Center, na capital paulista.
Entre as inovações desta edição, os grandes destaques foram a Casa Conceito (casa adaptada para
pessoas com mobilidade reduzida), o Reackathon
(maratona voltada a soluções de acessibilidade)
e a pista de RadCross (competição para estimular desafios e encontrar atletas em potencial). O
público também contou com uma área maior de
test-drive com as principais montadoras.

teve a oportunidade de vivenciar os espaços de
uma maneira inclusiva e sensorial.
A tecnologia também ganhou espaço no evento. Se
competir é mais importante do que ganhar, fazer o
bem é ainda mais importante do que competir. Esse
foi o espírito do Reackathon, maratona voltada a
soluções de acessibilidade, outra grande novidade
desta edição. Com o tema “Tecnologia Assistiva
para Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida”, a competição acabou se transformando em
uma ação integrada por ideia dos próprios competidores, que passaram a ser colaboradores.
Cerca de 40 mentores e participantes somaram
esforços e apresentaram, no último dia de feira, os
três projetos considerados mais inovadores e viáveis para o mercado de acessibilidade. São eles o
Opus (plataforma que atua como rede social para
deficientes e não deficientes, para a troca de informações variadas), o Movimentos Mágicos (óculos
que usa recursos de Realidade Virtual para criar
um ambiente lúdico para crianças em fisioterapia
e terapia ocupacional) e o Narota (aplicativo que
usa tecnologia GPS para ajudar deficientes virtuais
a mapear seus caminhos e apontar situações positivas e negativas nas rotas em tempo real).

Daniel Takaki, facilitador do Reackathon, afirma
que a faixa etária dos participantes variou entre
18 e 45 anos, o que mostra que tanto estudantes
Entre as atrações, o público pôde conhecer a quanto profissionais consolidados no mercado
Casa Conceito, cujo objetivo foi destacar tecnolo- importam-se com soluções mercadológicas para
gias e soluções para o lar e gerar empatia a quem o segmento. “Tivemos um grande apoio da Cipa
nunca enfrentou problema de acessibilidade. Fieira Milano e de vários expositores, entre eles
Montada dentro do estande da Direct Borrachas, Atento, CIEE e Dorina Nowill, que nos ajudaram a
o espaço foi criado pela arquiteta especialista alcançar resultados inovadores por meio da colaem acessibilidade Gabriella Zubelli, que simulou boração”, diz Takaki.  
uma casa com seis ambientes voltada a pessoas
com mobilidade reduzida. O público, seja com os “Se todas as feiras tiverem essa percepção e
olhos vendados ou com uma cadeira de rodas, delicadeza de agregar pessoas dispostas e com
10
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capacidade de construir, muitas coisas vão surgir
para melhorar a qualidade de vida das pessoas”,
afirma Bruno de A. Bisogni, desenvolvedor, que já
competiu em 45 hackathons e levou 11 prêmios
para casa. “Nós não estamos preocupados com o
dinheiro. A gente quer estar num ponto de ônibus
e ver uma pessoa usando um aplicativo que desenvolvemos. Isso não tem preço.”
E a Sompo Seguros, única seguradora presente na
feira, apresentou um serviço inédito: único seguro
no Brasil para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. “A nossa participação na Reatech foi muito positiva. Tivemos a oportunidade
de mostrar que a companhia tem inovado para
trazer soluções únicas no mercado. Nosso estande
foi muito visitado, éramos a única seguradora no
evento, com um produto único”, afirmou Marcio
Martinati, superintendente da Sompo Seguros.
Paralelamente à área de exposição da feira, as
palestras, cursos e workshops consolidaram o
caráter especializado e de desenvolvimento do
setor como o Reasem,Seminário de Tecnologia de
Reabilitação e Inclusão; o Reamed, Congresso de
Medicina Física e Reabilitação; o Tecfisio, Seminário de Tecnologias Avançadas em Fisioterapia e o
Reashow, Palestras dos Expositores.
“A Reatech mais uma vez cumpriu seu papel como
espaço ideal de oportunidades, relacionamento,
aprendizado e respeito, reunindo público e expositores ávidos por vivenciar e oferecer melhor qualidade de vida a pessoas com deficiência”, afirma
Rimantas Sipas, diretor Comercial da Cipa Fiera
Milano. “Nesta edição, tivemos 10% de empresas
novas entre os 300 expositores, o que é um termômetro do crescimento e da importância da tecnologia no mercado de acessibilidade.” A próxima
edição da Reatech está confirmada acontecer de
27 a 30 de maio de 2021, no São Paulo Expo.
P

Ética, Cidadania
e Trabalho
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Do que se houve falar

P

enso que boa parte das
pessoas que me conhecem um pouco mais
sabem o quanto, durante toda
minha vida, procurei pensar e
agir de forma imparcial sobre
todas as coisas - claro que tenho consciência que isso nem
sempre foi possível e, ao mesmo tempo, tenha certeza que
na maioria das vezes alcancei
meu objetivo. Digo isso, porque há lá fora um
mundo de paixões e não a paixão naquilo que
ela possa representar de melhor para a vida humana - mas a paixão que radicaliza e por isso
- como tudo que age nos extremos - não é boa
em qualquer sentido. Até entendo que somos
um povo cansado de meias soluções, de meias
histórias ou da eterna sensação de algo vai
mudar, mas creio que não podemos deixar que
isso iniba nossa capacidade de pensar sobre as
coisas; a vivência nos ensinou que muitas vezes
o que parecia ser solução não era mais do que
mais um problema bem embrulhado.
Não falo do que não conheço e desde muito cedo aprendi que diante de algo que não
sabemos devemos ter a humildade de dizer
simplesmente não sei. No entanto, depois de
mais de 30 anos lidando diariamente com
prevenção de acidentes e doenças do trabalho
penso que conheça um pouco sobre o assunto
a ponto de poder fazer algumas considerações sobre o tema. Não ouvi falar sobre essas
coisas, nem mesmo a conheci e interpretei a
partir de um ou dois livros, menos ainda me
deixei simplesmente levar por esse ou aquela,
ou teria, simplesmente, estive e estou lá onde
os problemas existem.
Desprovido de qualquer filtro político partidário - o que em mim já deixou de existir há
muitos anos, em razão do bom senso diante
dos cenários da mesmice, não entendo muito
bem quando vejo um foco quase que exclusivo
sobre as normas de segurança e saúde no trabalho; claro que sei que existem, sim, muitas
e boas oportunidades para melhorias nessas
normas mas não creio que elas sejam feitas
com o tipo de discurso e atitudes que existem
em volta do assunto. Não vejo o peso que estão atribuindo a essas normas em termos de
custos e burocracia - claro que sei que elas
S

custam dinheiro - mas sei também o quanto
elas evitam outros tantos custos, a maior parte
deles muito maiores e que ninguém quer tratar ou discutir. O que custa caro - e diga-se de
passagem - muito caro no Brasil - são os acidentes e doenças do trabalho - os primeiros,
mesmo que ainda precariamente calculados, e
os segundos, quase que esquecidos e escondidos dentro de uma caixa conveniente. Queiram
ou não ver somos um País com um exército de
estropiados em função das condições precárias nos locais de
trabalho e com uma previdência, cada vez mais, problemática
com pessoas em idade produtiva
e sem condições de trabalho.

gente e que, ao final, não saibamos ainda ver
e compreender que essa forma de visão é coisa
de um passado que, embora distante no tempo,
ainda é presente dentre de muitas mentalidades.
A doença da visão é um grande problema que
mina nossa sociedade não apenas em termos
de acidentes de trabalho, mas em todos os segmentos nos quais teríamos que enxergar o Brasil como uma nação e não apenas como uma
oportunidade para negócios. Não
pode e nem vai existir de fato um
País respeitado e moderno sem
que as lições de casa sejam feitas.
Não pode e nem haverá progresso sem respeito rigoroso à saéde
e vida do povo - especialmente na
sua condição de trabalhadores.

Vejo muita gente falando e repetindo o que ouviu alguém falar e
Temos assistido ao longo do
isso sendo utilizado como base
tempo - e não apenas nesse
e justificativa para se mexer
momento - tentativas e mais
em coisas que são muito séCosmo Palasio de
rias. Pior ainda, vejo que parte
tentativas de se criar sensação
Moraes Jr.
dessas pessoas falam e emide modernidade por reformas
Técnico em Segurança
tem opiniões, não tem a noção
que em comum tem o fato de
no Trabalho, diretor do
de que alterar certas coisas é
passar longe das raízes de toSINTESP e responsável
pela pasta de Ética,
dos os problemas e nesse mopuramente abrir a porta para
Cidadania e Trabalho
mento nos parece - até porque
que tenhamos ainda mais e
não sabemos o que de fato irá
maiores problemas, os quais,
com certeza, não poderão ser tratados com ocorrer, algo parecido com isso. Não podemos
achismos. Trabalho no Brasil mata e muito; tra- perder de vista que o mal uso das normas,
balho no Brasil adoece e não temos noção do a falta de controle adequado sobre elas e a
quanto e se acham que mudando as regras do conivência com o descarado descumprimento
jogo irão mudar os resultados isso, na realida- talvez, esses sim, sejam pontos que mereçam
de, beira a ingenuidade que apenas reafirma ação governamental.
nossa imaturidade social para tratar assuntos
Paremos de ouvir falar e apenas repetir como se
sérios e complexos.
não soubéssemos o que de fato está ocorrendo. O
O que custa caro no Brasil é o
que pode e vai melhorar o Brasil é a verdade e andescaso - a cultura da burla.
tes dela por si - o gostar da verdade
O que custa caro no Brasil é o fazer por fazer como forma de tratar as coisas.
- para se livrar da obrigação - para se obter
um pedaço de papel que nos livre dessa ou
daquela obrigação e ainda depois sirva como
suposta evidência de que fizemos o que jamais
realizamos.
O que nos custa caro
e muito é a noção que
existe mais
de um Pais,
mais do que
um tipo de
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Sábado de Capacitação apresentou
		 tecnologia inovadora para trabalho em altura

N

o dia 8 de junho, o SINTESP promoveu mais uma edição do Sábado de
Capacitação com a palestra “Nova
Tecnologia para Trabalho em Altura NR-35”,
ministrada por Martha Alves, da Gestão Nest
Rental e Treinamento Técnico; e André Moreira, instrutor técnico. O objetivo foi apresentar
os equipamentos que vão substituir escadas e
andaimes, visando segurança e produtividade
em instalações comerciais e industriais, escolas, hospitais, shoppings, eventos, industriais,
entre outros locais.
Na ocasião, além do conteúdo teórico, os
especialistas fizeram uma demonstração ao
vivo, na Rua 24 de Maio, com o EcoLift 70,
equipamento que é novidade no mercado e
apresenta como diferenciais praticidade, segurança e economia. A Nest Rental salienta
que segurança e produtividade são as prioridades em suas necessidades de trabalho em
altura. Para situações em que uma escada,
andaime ou as tradicionais plataformas aéreas não atendem a necessidade da empresa
os elevadores Ecolift são opções, pois segundo, os especialista,

o inovador mecanismo de elevação da Ecolift
70 permite acesso rápido e seguro em tarefas diversas como: troca de lâmpadas, instalações diversas, pintura, acabamentos, etc.
“As plataformas Ecolift 70 não utilizam energia e, portanto, não geram ruídos, dispensa
de troca de óleo, manutenção em sistemas
hidráulicos e baterias, sendo ideais em trabalhos de ambientes internos e locais onde
exista restrição a utilização de eletricidade ou
combustão”, informam.
Voltado para TSTs, estudantes da área, especialistas em Segurança e Engenharia de
Segurança e manutenção, os participantes
do evento destacaram a importância do espaço no SINTESP para apresentar conteúdos
e novidades que ajudem na melhoria da
performance profissional nos ambientes de
trabalho. Wanderson do Santos Cruz, consultor técnico em Segurança do Trabalho,
destacou que a profissão exige a busca de
informação constante e, para ele, o Sábado
de Capacitação dá essa oportunidade. “A
iniciativa nos dá condição de buscar constantes melhorias, conforme a exigência
atual do mercado”, avalia.
Novas alternativas

Segundo ele, a NR-35 trata de um dos
temas mais atuais relacionados à segurança do trabalho, dessa forma todas
12
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inovações e tecnologias devem ser entendidas para que o profissional possa avaliar com
mais eficácia as possibilidades de implantação. “Este Sábado de Capacitação atingiu minhas expectativas, uma vez que ofereceu uma
nova alternativa para atender um gargalo que
temos para a questão do uso de escadas. Portanto, agregou mais informação e possibilitou
a oportunidade de discutirmos o tema com
maior profundidade. Em minha opinião, as
questões que envolvem a NR 35 são muito
relevantes e requerem ainda mais alternativas
técnicas, por isso o SINTESP fez muito bem
em abordar esse tema e mostrar alternativas
de equipamentos no mercado”, ressaltou.
O TST, André Luís de Moura, por sua vez,
complementou que os palestrantes, representantes da Nest Rental, divulgaram o valor
de aluguel do equipamento, mas ele sugeriu
que seria interessante também pensar em um
valor para compra porque muitas empresas
podem se interessar pelo Ecolift 70. “Eles
podem mostrar ainda como funcionaria o trabalho da Nest Rental para a manutenção no
caso de produto comprado”, apontou.
O TST afirmou que o trabalho em altura é
um dos que mais oferece risco para o trabalhador, tanto como atividade principal como
secundária. “Existem muitos casos em que
o trabalhador vai exercer outra atividade e
P
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o risco em altura acaba sendo um adicional
ou até mesmo maior que o risco da atividade
principal que ele está exercendo. Para mim é
interessante saber quais são as tecnologias
disponíveis no mercado para, assim, impedir
que esse trabalhador venha a sofrer um acidente no exercício da sua função quando acima de dois metros de altura, por exemplo”,
declarou André.

clusive, já vou passar para
alguns clientes e parceiros
que estão com dificuldades nesse setor. O acesso
por escada, geralmente,
tem muito empecilho e
algumas das desculpas do
trabalhador é que não existe uma possibilidade de
amarração da escada, por
isso, o dispositivo apresentado pela Nest Rental supre essa dificuldade e pode
ser uma excelente opção”,
finalizou.

empresa em que trabalho”,
contou.

Para André, o Sábado de
Capacitação foi muito interessante e atingiu suas
expectativas. “Vivenciei, na
prática, o funcionamento
do equipamento. Visualizei
quais são as suas vantaEle ficou interessado pela tecnologia pelo gens, como manusear, pofato, principalmente, de que facilita o acesso sicionar, então, considero
à pequenas alturas. “No chão de fábrica o que o curso foi muito válique a gente vê, como TST, na maioria das ve- do”, destacou. “Como prozes é o acesso através de escadas, andaimes, fissional de consultoria o
oferecendo risco de queda para o trabalhador meu papel é indicar para os
e quando notei a oportunidade de participar clientes da empresa soludesse Sábado de Capacitação, identifiquei ções para os diversos tipos
que tinha uma tecnologia nova e que pare- de atividades, além de mostrar como que essa
cia acessível, desse modo me interessei em empresa pode exercer determinada função ou
participar para ver do que se tratava de fato, atividade com segurança. E, para trabalho em
como funcionava o equipamento e de que altura, nesse treinamento identifiquei uma
forma poderia fazer para tê-lo disponível na possibilidade de trabalho mais seguro que, in-

Cumprindo também com
sua função em prol da responsabilidade social, esta edição do Sábado
de Capacitação arrecadou alimentos não perecíveis que foram doados para a Associação
Beneficente Braços Fortes, na Zona Leste de
São Paulo.

Pesquisa aponta que gestão de riscos
				 inclui atenção com acidentes de trabalho

A

Fonte: revista Veja

pesquisa CIO 2018, realizada pela KPMG,
destacou o gerenciamento de riscos operacionais e compliance como prioridade
para cerca de quatro mil gestores e executivos
globais de TI. A preocupação das empresas em
gerenciar os riscos, associada à adoção de uma
gestão consciente dos processos para alcançar
os objetivos estratégicos da organização, através de ações mais eficientes também é sinalizada no artigo de autoria do CEO da Vorcon
Auditoria e Consultoria, Luiz Viana, publicado
esse mês no Portal PME NEWS.
“Ao aplicar o gerenciamento de riscos corporativos, a organização deverá examinar as
atividades em todos os seus níveis, desde as
atividades realizadas no âmbito empresarial,
como planejamento estratégico e alocação de
recursos, às atividades das unidades de negócios, como marketing e recursos humanos ou
analisar os processos do negócio.”

peamento é uma forma de gestão e organização desses processos, que são pontos chave
do funcionamento de uma empresa, de forma
a torná-los mais eficazes.”

Para ele, quanto mais à empresa exerce uma
gestão consciente de seus processos, maior é
a possibilidade de inovar nessa área, criando
um diferencial ante a concorrência. “O ma-

Viana cita também alguns exemplos de riscos e
suas consequências à gestão corporativa: acidente de trabalho, fraude financeira, dificuldade em obter crédito, vulnerabilidade quanto à
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segurança digital corporativa (ganha projeção
com a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD)
e a perda de funcionário essencial à empresa
são alguns de muitos exemplos de riscos corporativos e uma empresa que não possui um
plano de gestão de prevenção de riscos, além
de comprometer o andamento dos processos,
poderá ter reflexos negativos que poderão
atingir a produtividade e a lucratividade.
P
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SST para micro e pequenas empresas

M

icro e Pequenas empresas também
devem implementar as normas e os
benefícios relacionados à segurança
e saúde do trabalho. Porém, de acordo com Michel Klaime, gerente de SST do Sesi em Mato
Grosso do Sul, muito mais do que só cumprir
com as normas estabelecidas pela Legislação
do Trabalho, de acordo com o tamanho e o
segmento da sua empresa, é preciso proporcionar saúde e segurança para o trabalhador,
visando o sucesso do seu empreendimento.

Quem contrata a consultoria, cria um planejamento com profissionais da área para melhorar o seu negócio, de acordo com o porte
e o segmento da empresa, além de receber
acompanhamento durante todo o processo de
execução das etapas, preparando o seu negócio no cumprimento das obrigatoriedades da
legislação e também do programa eSocial.

De acordo com a Assistente da Unidade de
Gestão de Pessoas do Sebrae/MS, Juliana Lameo, as empresas têm buscado cada vez mais
Com o novo programa obrigatório do Gover- soluções preventivas na área de saúde e seguno Federal, o eSocial, que entrou em vigor em rança do trabalho. Ela lembra que não é tão
2018, os empreendedores estão tomando me- simples entender a importância do investimendidas para melhorar a SST nos seus negócios. to nesta área, considerando que os resultados
Para facilitar o acesso das Micro e Pequenas são a longo prazo. “Porém, percebo que, nos
Empresas (MPE’s) às soluções, o Sebrae/MS últimos anos, essa realidade tem mudado, a
tem como fornecedor para consultoria nesta mentalidade dos empreendedores tem evoluíárea, o Sesi. Vale lembrar que para realização do, eles estão entendendo que o sucesso do
desta consultoria, o Sebrae subsidia 70% do seu empreendimento vai além do dinheiro no
valor, ficando por parte do cliente o investi- bolso, mas que está totalmente voltado à remento de 30% da consultoria.
tenção de talentos, reconhecimento e cuidado
com o seu colaborador”, comenta.

Campanha
Associativa 2019

Juliana salienta que levar orientação é a
peça-chave, como promover aos seus cola-

INDIQUE CINCO TÉCNICOS DE
SEGURANÇA DO TRABALHO
PARA ASSOCIADOS E GANHE
UM CURSO NO SINTESP DE 15
HORAS À SUA ESCOLHA!

Para que o profissional tenha direito
ao curso, os cinco indicados, além
de serem Técnicos de Segurança
do Trabalho formados, deverão, em
até três meses da indicação, ter sua
condição de associados efetivada
através de cadastro, envio de toda
documentação solicitada e efetuar o
pagamento da anuidade.

Participe!!!
Mais informações:
11

3362-1104

www.sintesp.org.br
sintesp@sintesp.org.br
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S

boradores cursos, treinamentos e palestras
sobre primeiros socorros e combate a incêndio. “Também é importante ficar atento para
as coisas mais simples, por exemplo, mouse
pad, altura do computador, atentar-se à luminância na estação de trabalho, ter corrimão
na escada, antiderrapante no chão, cavalete
informativo (piso molhado), entre outros”,
exemplifica Juliana.
Outra estratégia para melhorar a SST é preparar uma Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (CIPA). Todas as empresas com mais
de 20 funcionários são obrigadas por lei a criar
a comissão, independentemente do grau de
risco da empresa. E as que possuem menos de
20 colaboradores devem nomear pelo menos
um responsável para criar e fiscalizar ações de
segurança e saúde na sua empresa.

ATO EM FAVOR DA SST e contra o Desmonte das
Normas Regulamentadoras (NRs)

O

SINTESP lançou, no dia 1º de julho, o
Manifesto Contra o Desmonte da Segurança e Saúde no Brasil. A iniciativa terá
sua consolidação no dia 26 de julho quando
ocorrerá o Dia da Segurança do Trabalho e comemoração do SESMT.
Este é o 25º evento que o SINTESP promove
consecutivamente para valorizar os profissionais que compõem o Serviço Especializado
em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho: Técnico de Segurança do
Trabalho, Enfermeiros do Trabalho, Técnicos
de Enfermagem do Trabalho, Engenheiro de
Segurança do Trabalho e Médico do Trabalho.

quando a OIT pressionava o Brasil a tomar
uma atitude para resolver essa questão. Entre 27 de julho de 1972 à 1975, ocorreram
três anos de implantação não compulsória
do SESMT nas empresas, devido o período
emergencial de formação dos profissionais de
segurança e medicina do trabalho.

Esses trabalhos culminaram, em 27 de julho
de 1972, na criação da Portaria MTb 3236,
que aprovou o PNVT – Programa Nacional
de Valorização do Trabalho. Em prioridade
máxima, no mesmo dia, por meio da Portaria
MTb 3237, o Brasil passa a ser o 1º país do
mundo com serviços obrigatórios de segurança do trabalho; e o 5º do mundo com serviços
A história do SESMT, que começou a partir da obrigatórios da medicina do trabalho, ficando
segunda metade da década de 60, em função assim regulamentado o então art. 164 de CLT
do alto índice de acidentados do trabalho, - Consolidação das Leis do Trabalho.
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PL prevê ações de montadoras para redução de acidentes

O

Projeto de Lei 1581/19 torna obrigatório o fornecimento de informações
relativas a ações e metas de redução
de mortes e acidentes no trânsito aos proprietários de veículos automotores no momento de
sua comercialização.
O texto inclui a obrigatoriedade no Código de
Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) e prevê que
montadoras, encarroçadoras, importadores e
fabricantes, ao comerciarem veículos automotores de qualquer categoria, forneçam a legislação no momento da comercialização.
Também exige que estatísticas, ações e metas
de redução dos índices de mortos por grupo de
veículos e dos índices de mortos por grupo de
habitantes para cada um dos estados da Federação também sejam divulgados.

visando evitar acidentes entre as exigências a
serem cumpridas no ato da comercialização
dos veículos.

A proposta ainda inclui informações sobre no- O autor do projeto, deputado João H. Campos
vas soluções estratégicas e tecnológicas para a (PSB-PE), explica que a proposta visa ampliar
mobilidade, logística e segurança dos veículos, os esforços para a mobilização de toda a socie-

dade brasileira a fim de atacar a tragédia dos
mortos e acidentados que o trânsito brasileiro
provoca. O projeto, que tramita conclusivamente, será analisado pelas comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e
Serviços; de Viação e Transportes; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Curso no Pará aborda doenças mentais e
comportamentais relacionadas ao trabalho

O

curso Doenças Mentais e
Comportamentais Relacionadas ao Trabalho, realizado
de 13 a 17 de maio, na Fundacentro
(Centro Estadual do Pará) em Belém/
PA, certificou 45 participantes. As
aulas foram dadas pela tecnologista
da instituição, Laura Nogueira, que é
psicóloga e doutora em Desenvolvimento Socioambiental, e pelo médico perito do Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS, Márcio Maués.
“O objetivo do curso foi o de apresentar os transtornos mentais e
comportamentais relacionados ao
trabalho como preconizado pelo
Ministério da Saúde relacionando-os com aspectos da organização
do trabalho e outros fatores causais, assim como refletir sobre formas de intervenção e prevenção”,
explica a psicóloga.

Segundo Laura, a participação do
médico do trabalho e perito do INSS
favoreceu a discussão sobre os principais entraves para a configuração
do nexo causal entre saúde mental
e adoecimento.
Durante o curso, foi traçado um breve quadro das mudanças no mundo
do trabalho relacionadas ao adoecimento mental. Também foram apresentados aspectos da organização
do trabalho que podem se relacionar
ao adoecimento mental e as doenças mentais reconhecidas pelo Ministério da Saúde como associadas
ao trabalho. Outras questões debatidas foram os principais entraves para
a configuração do nexo causal entre
saúde mental e adoecimento e as
possibilidades de prevenção.

Advogando há mais de 20 anos, na área
previdenciária junto ao INSS e no Judiciário, para
ajudar nosso cliente na conquista dos seus direitos,
aposentadoria, revisões e auxílios.
Na área das relações de trabalho buscando os
direitos trabalhistas dos empregados, de maneira
rápida e eficaz.
Na área cível, família, sucessões e responsabilidade
civil, temos uma equipe capacitada com grande
experiência para lhe apontar o melhor caminho.
Importante dizer que nosso escritório atua de forma
harmônica e honesta com o cliente, evitando assim
surpresas e criando um forte laço de confiança.
Tel. 11 3872-5396

www.mauriciofalco.com.br

Fonte: Fundacentro/ACS - Cristiane Reimberg
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