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Agenda: 
 Dia de Todos os Santos : 01 novembro 

 Dia dos Finados: 2 de novembro 

 Dia do Soldado Desconhecido: 11 de novembro 

 Dia Nacional da Alfabetização:  14 de novembro 

 Dia da Proclamação da República: 15 de novembro 

 Dia da Bandeira: 19 de novembro 

 Dia Nacional da Consciência Negra: 20 de novembro 

 Dia do Engenheiro e do Técnico de Segurança do Trabalho: 27 de novembro 

 Dia Mundial de Ação de Graças: 29 de novembro 

 

As profissões de Técnico de Segurança do 
Trabalho e de Engenheiro de Segurança do 
Trabalho foram regularizadas pela Lei nº 7.410, de 27 de novembro de 1985, no entanto, mui-
to antes desta data, as atividades do Engenheiro e do Técnico de Segurança já eram desempe-
nhadas. Esta portaria definiu que, para se exercer a função de Engenheiro de Segurança do 
trabalho, é necessário cursar a Graduação em Engenharia e depois se especializar com uma 
pós-graduação em Segurança do Trabalho. 

 

Todos os processos e atividades que envolvem a Saúde e Segurança do trabalhador, inclusive 
as funções do Técnico de Segurança do Trabalho e do Engenheiro de Segurança do Trabalho, 
estão registrados nas Normas Regulamentadoras.  

 

A primeira versão das Normas Regulamentadoras foi publicada em 1978, e por elas estabele-
ceu-se a obrigatoriedade de serviços e programas responsáveis pelas questões relativas a saúde 
e segurança no ambiente de trabalho.  

 

Responsáveis em aplicar os conhecimentos específicos de engenharia de segurança e medicina 

do trabalho com o objetivo de reduzir ou até eliminar os riscos à saúde do trabalhador; orien-

tar e treinar os trabalhadores quanto ao cumprimento das normas regulamentadoras de segu-

rança e medicina do trabalho, o uso e conservação correta dos Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI). Além de se envolver nos processos industriais para auxiliar na análise da 

melhor forma de se executar as tarefas com o maior índice de segurança possível. Esses pro-

fissionais têm  o dever de zelar pela vida do trabalhador, através da aplicação de seus conheci-

mento no cumprimento das normas de segurança. 

Infelizmente, em nosso país, a atuação de um profissional dessa área nem sempre é vista co-

mo uma forma de proteção (trabalhador e empresa), e sim mais como uma mera formalidade, 

seja para muitos empresários, como para vários trabalhadores. 

Pessoas sem entendimento e consciência da importância da utilização das técnicas e equipa-

mentos de proteção (própria) adequados à sua atividade, acabam vendo esses profissionais 

como uma espécie de “carrasco” e não como um facilitador e protetor da segurança de todos 

o trabalhadores em seu ambiente laboral. 

 

 

 
 Fonte: Wikipédia          

Dia do Engenheiro e do 
Técnico de segurança do 
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Dicas de Prevenção ao atropelamento de cri-

anças 
Querer independência faz parte do desenvolvimento da criança, e os adultos, 
muitas vezes, querem apoiar essa crescente auto-estima. No entanto, na hora 
de atravessar a rua, crianças não devem ser deixadas sozinhas. O risco de 
ocorrer um acidente pode ser reduzido com o exemplo dos adultos e com o 
ensino de um comportamento seguro para pedestres.  

• O mais importante a fazer para ensinar um comportamento de pedestre seguro é praticá-lo você mesmo: atravesse 
as ruas olhando para ambos os lados, respeite os sinais de trânsito e faixas para pedestres e, antes de atravessar na 
frente dos veículos, faça contato visual com os motoristas para ter certeza de que eles te viram; 

• Não permita que uma criança menor de 10 anos ande sozinha pela rua. A supervisão de um adulto é vital até que a 
criança demonstre habilidades e capacidade de julgamento do trânsito. Segure sempre sua mão, firme, pelo pulso, en-
quanto estiverem caminhando na rua; 

• Entradas de garagens, quintais sem cerca, ruas ou estacionamentos não são locais seguros para a brincadeira da cri-
ançada; 

• Tenha certeza de que os pequenos fazem sempre o mesmo trajeto para destinos comuns (como casa-escola). Acom-
panhe a criança para identificar o caminho mais seguro e ensine-a a completá-lo de forma segura e cuidadosa. Escolha 
o trajeto mais reto, com poucas ruas para atravessar; 

• Usar uma lanterna ou materiais reflexivos nas roupas da criança pode evitar atropelamentos durante a noite. 

Ensine a criança: 

• Olhar para os dois lados várias vezes antes de atravessar a rua. Atravessar quando a rua estiver livre e continuar 
olhando para os dois lados enquanto atravessa; 

• Utilizar a faixa de pedestres sempre que disponível. Mesmo na faixa, a criança deve olhar várias vezes para os dois 
lados e atravessar em linha reta. Quando não houver faixa de pedestre, a criança deve procurar outros locais seguros 
para atravessar, seja na esquina, em passarelas ou próximo a lombadas eletrônicas; 

• Entender e obedecer aos sinais de trânsito; 

• Não atravessar a rua por trás de carros, ônibus, árvores e postes; 

• Nunca correr para a rua sem antes parar e olhar se vem carro - seja para pegar uma bola, o cachorro ou por qualquer 
outra razão. Correr precipitadamente para a rua é a causa da maioria dos atropelamentos fatais com crianças; 

• Caminhar de frente para o tráfego (no sentido contrário aos veículos) em estradas ou vias sem calçadas. Assim, a 
criança pode ver e ser vista mais facilmente; 

• Fazer contato visual com o motorista ao atravessar a rua para ter certeza de ver e ser visto; 

• Observar os carros que estão virando ou dando ré; 

• Caminhar em fila única sempre que estiver com mais crianças; 

• Ao desembarcar do ônibus, esperar que o veículo pare totalmente para descer e aguardar que ele se afaste para atra-
vessar a rua. 

Saiba mais: 

A grande maioria das crianças menores de 10 anos de idade não consegue lidar seguramente com o trânsito. 

• Crianças têm dificuldade de julgar a velocidade dos carros, a distância entre elas e os veículos e a direção dos sons 
do trânsito; 

• Crianças pequenas muitas vezes têm opiniões erradas sobre carros. Elas pensam que os carros podem parar instan-
taneamente ou que, se elas podem ver o carro, o motorista também pode vê-las; 

• Crianças menores estão em crescente risco de morte e lesão por atropelamento nas entradas de garagens. Principal-
mente quando o veículo está dando ré, pois a altura delas é o ponto cego do motorista; 

• Alguns fatores aumentam a probabilidade de atropelamentos: alto volume de tráfego, grande número de veículos 
estacionados nas ruas, limites altos de velocidade estabelecidos e poucos dispositivos de segurança para pedestres, 
como passarelas e lombadas eletrônicas. 

Fontes: Criança Segura e UNICEF 
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O horário de verão mexeu com o seu sono? Saiba como fi-
car bem  
 Com a entrada do horário de verão, perdemos pelo menos uma hora de sono. Essa alteração pode impactar 
nosso relógio biológico e, por isso, até o organismo sincronizar seus ritmos ao novo horário, podemos notar 
dificuldades para dormir e consequentemente, sonolência diurna e alterações de humor. 

Para dar uma ajudinha nessa adaptação ao novo horário é interessante preparar-se o sono. Você pode utilizar 
estratégias muito simples, como um banho relaxante, uma técnica básica de respiração, a aromatização do quarto com um óleo 
essencial, uma breve meditação ou escutar uma música. O importante é descobrir o que te acalma e relaxa. Abrace uma bela noi-
te de sono e o dia seguinte te receberá muito melhor! 

Confira algumas sugestões para obter uma noite de sono profundo e relaxante: 

- O banho antes de dormir pode ser um importante aliado do sono para a maioria das pessoas. Mas é importante que você se 
observe: há pessoas que despertam com o banho! 

- Receber uma massagem é sempre muito relaxante, mas na impossibilidade disso ocorrer, dedique alguns minutos antes de dor-
mir massageando os seus próprios pés. 

- Deitado de barriga para cima coloque suavemente suas mãos abaixo do umbigo. Respire lenta e profundamente procurando 
"empurrar" suas mãos com a barriga. O ideal é que o seu peito mova-se minimamente. Insufle o ar e segure a respiração pelo 
tempo que puder. Ao expirar, sopre pela boca todo o ar que conseguir. Repita este ciclo sete vezes. Você se surpreenderá com o 
nível de relaxamento que este exercício respiratório tão simples promove! 

- Coloque no quarto onde vai dormir um aromatizador, de preferência elétrico, com três gotas de óleo essencial de lavanda. Se 
você não tiver o aromatizador pode pingar uma gota do mesmo óleo debaixo de seu travesseiro. 

- Meditar antes de dormir pode ajudar muito. 

- Desligue a TV! Dormir embalado pelos programas televisivos pode não ser a melhor opção. 

- Se você tiver este hábito, substitua-o por música suave ou mantras usados para meditação. 

- Dirigir sua imaginação para ambientes e situações relaxantes e acolhedoras também pode ser um aliado excelente na hora de 
dormir. Visualizar paisagens, pensar em si mesmo tomando um banho de mar ou caminhando numa estrada agradável pode aju-
dar a afastar outras imagens e pensamento recorrentes.   

                                                                                                                                                                             Fonte: Sis saúde 

Efeitos da poluição do ar nos seres humanos 
Entre os gases emitidos pelos veículos, o monóxido de carbono é o mais conhecido, pela quantidade 
produzida e pelos efeitos sobre a saúde humana. O monóxido de carbono dificulta o transporte de 
oxigênio no organismo, prejudicando o funcionamento do sistema nervoso, respiratório e cardiovas-
cular. 

É perigoso deixar o motor funcionando em local fechado, pois o motor consome oxigênio e libera 
gás carbônico, monóxido de carbono e outros gases tóxicos. Aspirar monóxido de carbono causa 
tonturas, vertigens e pode até matar por asfixia. O mais perigoso é que a pessoa não percebe que está 

se intoxicando, porque o monóxido é incolor, não tem cheiro nem gosto. Daí a importância da ventilação em túneis, garagens, 
oficinas e locais fechados onde haja veículos com o motor ligado. 

A poluição torna o organismo vulnerável a resfriados e doenças alérgicas de todo o tipo. Ardência nos olhos, náuseas e dificulda-
de de respirar podem ser sinais de que o ar está poluído demais. 

Algumas consequências: 

- O monóxido de carbono é o mais nocivo, causando vômitos, tontura, redução dos reflexos e da acuidade visual. 

- Bronquite, pneumonia, enfisema, doenças cardiovasculares e alergias, alguns tipos de câncer relacionados ao benzeno e, em 
casos extremos, anencefalia (ausência ou atrofia do cérebro em recém-nascidos) em cidades com alta poluição do ar. 

- O dióxido de nitrogênio causa dores de garganta, tosse, falta de ar, enfisema e alergias. 

- O chumbo afeta os sistemas nervoso (convulsões e redução do aprendizado em crianças), renal, circulatório e reprodutor. 

- As partículas mais grossas sujam ruas e telhados, reduzem a absorção de raios solares, diminuem a visibilidade e provocam cor-
rosão em metais. As partículas mais finas penetram o sistema respiratório, induzindo à asma e doenças do coração. 

- Quando chove, esta mistura de gases e partículas é levada ao solo, rios e lagos, alterando a saúde das plantas e outros animais. 

- A emissão destes poluentes relaciona-se ainda com a redução da camada de ozônio, com a chuva ácida e com o efeito estufa, 
todos são motivos das piores dores de cabeça de todos os ambientalistas do planeta. 

                                                                                                                                                                              

Fonte: Jornal do Meio Ambiente 
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“A saudade é a memória do cora-

“Não sou 7 de setembro, mas sou 
uma grande parada!” 

“A alegria de rato é ver a ratoeira 
quebrada” 
  

 

Frases de parachoque 
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INDICADORES SSMAQ GERAL 
outu-

bro/15 

1 Horas-homem de exposição ao risco  11.988 

2 N° acidentes típicos com afastamento  0 

3 N° acidentes típicos sem afastamento  0 

4 Dias perdidos correspondentes acidentes típicos  0 

5 N° óbitos  0 

6 N° acidentes incapacitantes  0 

7 N° acidentes incapacitantes - permanentes  0 

8 Quilometragem rodada 323.467 

9 Média de consumo de combustível/Km      2,879  

10 RNC interno 0 

11 Reclamação de cliente 0 

Revogada a exigência de dispositivos anti-
furto nos veículos 

 

Depois de adiado várias vezes, o cronograma de instalação de dispositivos antifurto nos veículos novos é revoga-
do. 

Prevista inicialmente pela Resolução 245/07, tendo em vista a criação, pela Lei Complementar 121/2006, do Sis-
tema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas, o CONTRAN 
estabeleceu a obrigatoriedade de instalação, pelos fabricantes, de dispositivos antifurto em veículos novos nacio-
nais e importados. 

Por diversos fatores, o CONTRAN foi adiando as datas, alterando o cronograma de instalação desses dispositi-
vos, até a publicação em outubro da Resolução 559/2015, onde todos os efeitos foram suspensos. Ainda não se 
sabe se, assim como o caso do extintor de incêndio, a exigência vai ser anulada de vez ou o órgão criará um novo 
cronograma. 

Metáfora: o verdadeiro amor 

Um senhor, que visitava a sua esposa em uma clínica 
especializada em Alzheimer, chega na hora que ela 
estava recebendo o remédio e a enfermeira pergunta-
lhe: 

- A sua esposa ainda reconhece o senhor? 

- Faz cinco anos que ela não lembra mais de min, res-
ponde ele. 

- - Mas se ela já não sabe quem o senhor é, por que 
essa necessidade de estar com ela todas as manhãs? 

- Gentilmente ele responde: ela não lembra quem eu 
sou, mas eu sei muito bem quem ela é!  

Humor 


