
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                          

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                                                        

                                                

 

 

 

Cuidado com  

a carteira! 

          eu filho, tenho um papo difícil para ter 
com você. 
O que eu fiz, professor? 
É o seguinte, ontem recebi um e-mail seu com 
um currículo pedindo para indicá-lo para vagas 
de emprego, caso eu soubesse de algo. 
Verdade, professor. Mandei para todos os 
meus contatos, estou querendo sair do meu 
atual emprego e resolvi pedir ajudar para os 
conhecidos. Algum problema? 
Na minha opinião, sim. Primeiro você mandou 
e-mails para contatos próximos (como eu) e 
para todos os outros contatos. Este tipo de e-
mail ao invés de ajudar faz com que pareça 
que você está querendo qualquer coisa e de 
qualquer um. 
Mas é verdade, professor! 
Não pode, meu filho. Ninguém, com um pouco 
de bom senso, iria indicar um profissional que 
não conhecesse bem. Agora vem a parte difícil: 
mesmo eu lhe conhecendo teria algumas 
restrições. 
Por que, professor? Fui um excelente aluno. 

 
Exatamente, meu conhecimento sobre você é 
exclusivamente acadêmico, não conheço sua 
vivência profissional. E bem sei que são 
situações diferentes. Entenda que eu não 
estou dizendo que você é um mal profissional, 
apenas que eu conheço o seu trabalho. Recebo 
dezenas de solicitações de emprego, seja por 
e-mail, Facebook, WhatsApp, Linkedin e tudo 
mais de ex-alunos e também de diversos 
ilustres desconhecidos.  
E para ser sincero sempre desejo boa sorte, 
mas sem ter o conhecimento do profissional, 
nunca iria indicar. Já tive dois problemas com 
indicações que serviram como lição.  
Mas como faço então para ser indicado. 
Não peça, demonstre por suas ações que é um 
excelente profissional, troque informações de 
qualidade, produza materiais, trabalhe direito 
mesmo na empresa que você odeia, e pode 
ser, não é certeza, que talvez você consiga 
uma indicação sincera.  
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho. 
 
 

 

 
        rofessor, concluí o curso de Técnico de 
Segurança do Trabalho faz alguns anos e estou 
com uma dúvida cruel, não sei se estudo um 
pouco de tudo ou se foco em um único tema e 
me especializo. O senhor tem alguma 
sugestão? 
Meu filho, pense em uma pergunta difícil, mas 
se eu fosse responder em uma única palavra 
seria: Depende! 
Pô, professor. Já vai me enrolar! 
Te acalma que eu vou justificar melhor. Se 
você trabalha fixo em uma empresa com 
carteira assinada, você até pode tentar estudar 
alguns itens para poder ter mais 
conhecimento, mas você sempre precisará ser 
um generalista para poder gerenciar todas as 
atividades, tanto as que você domina quanto 
as que você tem apenas uma noção geral.  
No entanto, se você é um prestador de 
serviços fica difícil ser um generalista que 
resolve atirar para todos os lados para pegar 
qualquer tipo de serviço. Neste caso, na minha 
opinião, o ideal é ser um especialista, pode até 
ser em mais de um tema, porém não tem 
como abrir muito o leque. 
Valeu, professor. Já deu uma luz! 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  

Indicar é muita 
responsabilidade 

Especialista ou 
Generalista? 
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     Contatos:                            Jornal Segurito                                         www.jornalsegurito.com                                      jornalsegurito@bol.com.br 

 

Este mês fiquei só na ficção e acabei 
atrasando nas leituras técnicas, mas 
como não posso deixa-lo sem uma 
indicação, recomendo o livro abaixo 
que apesar de ainda não ter lido, 
quando publiquei a foto nas redes 
sociais só recebi elogios. 
 
 
 
 

Vamos lá, senhores! 
 

Mais uma edição para conversarmos 
sobre a Segurança do Trabalho. 
Aproveito para agradecer os frequentes 
e-mails com elogios, críticas e sugestões 
de pautas. Para quem ainda não 
mandou nada o contato é o seguinte: 
mariosobral@jornalsegurito.com 
E não fique parado, pois temos diversos 
temas interessantes como NHO 06, 
eSocial, notícia sobre o meu novo livro e 
muito mais. 
Boa leitura! 

 
 

Prof. Mário Sobral Jr. 

Mensagem  

     ao Leitor 
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Questionário na entrevista de emprego: 
- Mencione seu último crescimento 
pessoal. 
Resposta do candidato: A barriga! 


A mãe tem 30 reais para dividir com as 
duas filhas. Que horas são? 
a) 2:30                b) 2:45        c) 3:30 
d) 1:45                e) 0:00 

(resposta na última página) 
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        omo o assunto atual é o Projeto do 
governo chamado eSocial, chamo atenção para 
os Softwares que serão utilizados. 

 
 

Primeiramente não podemos esquecer que 
apesar do governo dizer que o programa não 
altera as legislações, que tudo continua como 
antes, precisamos considerar que com o 
eSocial haverá mudanças, pois todas as 
informações serão transmitidas on line e em 
parte em tempo real, sob fiscalização, sendo 
assim, algumas empresas terão que se 
reorganizar para cumprir os requisitos de 
Saúde e Segurança do Trabalho, com foco em 
evitar problemas com a fiscalização, 
notificação automática e principalmente no 
futuro próximo, as multas após os 
cruzamentos de dados enviados pela própria 
empresa. 
Na minha opinião, uma questão que merece 
atenção é que as empresas de software estão 
com a dura missão de aderir ao programa 
desenvolvido, todos os requisitos anotados 

Pau que bate em 
Chico tem que 

bater em Francisco 
 

        om tanta notícia sobre política acabei 
lendo algumas reportagens sobre o tema e em 
uma delas li o seguinte ditado popular: “Pau 
que bate em Chico tem que bater em 
Francisco” e lógico fiquei pensando que a ideia 
vale para os políticos, ou seja, que todos 
devem ter os mesmos direitos e deveres, mas 
também tem que valer na Segurança do 
Trabalho. 
Infelizmente nos meus quase 20 anos de 
Segurança do Trabalho já passei por algumas 
empresas em que isto não era seguido. Em 
uma delas, na verdade em mais de uma, tive 
problema com a obrigatoriedade de botas para 
a produção e a dificuldade do procedimento 
ser seguido pelos profissionais administrativos. 
Mas acho que a pior situação de todas foi em 
um dia em que eu trabalhava junto com outro 
Engenheiro de Segurança do Trabalho e 
estávamos com um problema porque o novo 
gerente, que tinha sido contratado para 
resolver todos os problemas de produção da 
empresa, estava utilizando sapato social na 
produção ao invés do calçado de Segurança.  
Resolvemos ir juntos conversar com ele. 
Lembro que a abordagem foi tranquila e bem-
educada: - Bom dia! Poderíamos falar 
rapidamente com o senhor? Sabemos que sua 
atividade não é operacional e que apenas 
transita pelo processo para avaliar a produção, 
mas nestes poucos momentos há a exposição a 
diversos riscos, além disso acaba sendo um 
problema ter um gestor sem seguir o 
procedimento de calçado de Segurança... 
O Gerente levantou o braço, interrompendo 
nossa fala, nos olhou de cima abaixo e disse o 
seguinte: - Não conversarei com vocês sobre 
isso, peça para o seu superior entrar em 
contato comigo. 
Falamos com o gestor e com o diretor, mas 
ficou por isso, não conseguimos fazer com que 
o gerente seguisse o procedimento.  
Sei que é uma história de derrota, mas 
infelizmente em muita empresa a carteirada 
vai existir e dependendo da situação você não 
terá como formalizar advertência ou mesmo 
um relatório. 
As opções são: insistir no convencimento do 
profissional, desistir e aceitar que não tem 
como mudar (a pior opção) e a última é 
começar a procurar um novo emprego, pois 
neste tipo de empresa, provavelmente você só 
foi contratado por causa da obrigatoriedade 
legal. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  

 

 
 

O eSocial não muda nada mesmo? 
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nos leiautes de SST. O problema está na 
preparação da inteligência exigida pelos 
requisitos legais inseridos no programa e que 
obriga as empresas de TI a desenvolver 
softwares que atendam integralmente a esses 
requisitos, o que demanda um esforço maior, 
além de conhecimento profundo sobre o 
conteúdo necessário. Eis um exemplo: 
Situação  
A empresa que cuida da saúde ocupacional 
dos trabalhadores, utilizando os limites de 
exposição anotado na ACGIH. Se a empresa 
possuir agentes ambientais com resultados 
acima do nível de ação e/ou limite de 
exposição, o software deve sinalizar que os 
expostos necessitam realizar exames, solicitar 
os controles de EPC, controles administrativos 
e entrega de EPI. 
O software vai necessitar de parâmetros 
inteligentes para entender que mesmo o 
agente tendo limite de tolerância para o Brasil 
(NR 15), a referência será a ACGIH como corte 
para uma ação preventiva. Caso não haja o 
agente e o limite tolerância no Brasil, executar 
a gestão e entregar o arquivo xml ao eSocial 
até o evento S2240 - Condições Ambientais do 
Trabalho - Fatores de Risco.  
Exemplo: 
chumbo (fumos)- Limite de tolerância Brasil 
0,1 mg/m3 com insalubridade de grau 
máximo. 
chumbo (fumos)- Limite de exposição da 
ACGIH 0,05 mg/m3. 
Então, se um conjunto de amostras de chumbo 
teve como resultado 0,04 mg/m3, os 
parâmetros imputados no software vão 
chamar o trabalhador exposto para exame. 
Esse resultado não vai enviar nenhum evento 
ao eSocial, porque não atingiu o nível de ação 
como previsto pelo INSS (IN 77). 
Esse é um exemplo de muitos outros que 
precisamos gerir. 
Autor: Marcos Jorge Nunes - Consultor e 
Mestre em Higiene Ocupacional. 
 
 
 
 
 
 

- Querido, a lavadeira roubou duas 
toalhas. 
- Mas que ladra! Que sem-vergonha! 
Quais foram as toalhas? 
- Aquelas que nós trouxemos do hotel. 


-Eu tenho uma amiga chamada Vick que 
nunca pega táxi. 
- Por quê? 
- Porque a Vick VaiporUber! 
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Sugestão  
de Vídeos  

         este mês de abril fiz dois vídeos que eu 

gostei muito do resultado final, um sobre o 

cálculo do método longo para verificar o nível 

de redução de ruído de protetores auriculares 

(publicado no canal do Jornal Segurito no 

YouTube – link: http://bit.ly/2HEMltP) e o 

outro referente ao uso de cinta lombar 

(publicado no site do meu amigo Nestor 

Waldhelm – Link: http://bit.ly/2JPIevx).  
 

 
 

Caso tenha interesse nos temas depois dê 

uma visualizada e também mande um email 

para mariosobral@jornalsegurito.com que eu 

lhe envio os slides. 
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http://bit.ly/2HEMltP
http://bit.ly/2JPIevx
mailto:mariosobral@jornalsegurito.com


 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentando um pouco 

sobre a NHO 06 sobre calor 

 
         a edição passada fiz um breve texto sobre 
a NHO 06 e acabei recebendo mais perguntas 
sobre o assunto. 
Quais foram as perguntas, professor? 
Foram várias, mas uma delas foi em relação à 
cronometragem indicada para a avaliação. 
Aproveita e responde para mim também. 
Ok, meu filho! Meu entendimento é o 
seguinte: devemos primeiro entender como é 
realizada a atividade do trabalhador e os 
períodos de exposição. Quando esta 
identificação do horário crítico e a situação 
térmica for única está fácil, basta fazer a 
avaliação naquele horário e comparar com o 
limite estabelecido. 

 
Professor, mas não é raro o trabalhador ficar 
parado exposto a uma mesma condição 
térmica? 
Concordo, por isso há a necessidade de 
realizar a avaliação dos horários mais críticos a 
que o trabalhador está exposto, sendo 
realizadas as medições em cada situação 
térmica que compõe o ciclo de exposição a 
que o trabalhador fica submetido. Ou seja, se 
ele está exposto a duas ou mais situações de 
exposições térmicas diferentes, precisamos 
avaliar cada uma delas e verificar o tempo a 
que ele fica exposto em cada situação. 
Por isso a cronometragem, professor? 
Exatamente. A norma determina a média 
aritmética de, no mínimo, três 
cronometragens, obtidas observando-se o 
trabalhador na execução do seu trabalho. Com 
base nesta média poderemos fazer o cálculo 
de IBUTG médio e Metabolismo médio, 
justamente dos 60 minutos corridos mais 
desfavoráveis da jornada de trabalho, 
conforme nossa avaliação. 
Outra pergunta sobre a norma foi em relação 
ao estabelecimento de correções no índice de 
bulbo úmido termômetro de globo (IBUTG) 
médio em função do tipo de vestimenta 
utilizada. 
Professor, mas a roupa tem tanta influência 
assim? 
Meu filho, lógico que depende da roupa. As 
vestimentas utilizadas podem influenciar nas 

          chumbo foi um dos primeiros metais a 
ser manuseado e trabalhado pelo homem, 
tendo seu conhecimento de existência bem 
antes de 2000 a.C., e de que os Fenícios 
tinham explorações perto a depósitos na 
Espanha nesta data citada. Saltando um bom 
tempo, para o século 20, o engenheiro Thomas 
Midgley Jr. da General Motors descobriu em 
1921 que o chumbo melhorava o 
funcionamento dos motores reduzindo sua 
trepidação, mesmo havendo outros compostos 
já descobertos na época ele preferiu utilizar o 
chumbo pelo preço e vantagens na hora de 
patentear a descoberta da mistura com 
maiores lucros. Infelizmente ele foi 
envenenado pelo constante manuseio do 
chumbo e outros quarenta funcionários seus 
tiveram severos danos neurológicos por conta 
do contato com o químico. 

 
Vamos falar agora da solução, Clair Patterson, 
o homem que descobriu a idade da terra na 
década de 50, através das suas diversas 
pesquisas se tornou o mais conhecedor sobre 
chumbo na sua época, mas a história não 
acaba aqui, em seus estudos percebeu que o 
nível de chumbo na superfície estava muito 
alto e recente, pensando melhor o que poderia 
gerar tão rapidamente este aumento? A 
presença de chumbo na gasolina. Começou 
então uma luta na justiça de Patterson contra 
aqueles que queriam convencer o público que 
o chumbo é inofensivo, ou seja, a indústria 
petrolífera. Sem falar que alguns funcionários 
que trabalhavam com chumbo terminavam 
loucos e alguns até se matavam, o chumbo 
contamina o cérebro atrapalhando a 
comunicação entre os neurônios, os átomos de 
chumbo atrapalham o transporte de proteínas 
BNDF (Sigla em inglês para Fator Neurotrófico 
Derivado do Cérebro) pelo cérebro. O BNDF é 
uma proteína que estimula a saúde 
neurológica. Clair Patterson queria provar que 
chumbo presente na gasolina estava 
prejudicando a saúde de todos que estavam 
próximos e ele saiu vitorioso, impedindo até 
hoje o uso do chumbo nos combustíveis. 
Autor: Davi Silva Campos – Técnico de Seg. do 
Trabalho (daviaglud@hotmail.com). 
 
 

Breve história  
do chumbo 
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Tô aqui de boa conferindo o gabarito da 
minha vida...até agora não acertei nada 


Odeio quando estou cantado junto com a 
música e o cantor erra a letra. 


É aqui a reunião dos desconfiados? 
- Acho que sim, por que? 


Se o dinheiro move o mundo eu sempre 
estou ajudando a frear. 


Se você leu isto, com certeza vai ler isto.... 
e isto também. Obrigado! 

Piadinhas 

trocas de calor do corpo com o ambiente, 
devendo, portanto, ser consideradas na 
avaliação da exposição ocupacional ao calor.  
O grande problema são as roupas que 
dificultam a remoção do calor pela evaporação 
do suor.  
Mas isto não é uma novidade criada pela NHO 
06. A própria tabela utilizada tem como 
referência os dados da ACGIH (2016) e ISO DIS 
7243 (2014), por exemplo no caso de o 
trabalhador estar utilizando macacão de 
polipropileno SMS (Spun-Melt-Spun), devemos 
acrescentar 0,5oC ao valor de IBUTG obtido. 
Por fim perguntaram sobre porque utilizar a 
Tabela 4. 
Esta tabela é a de Região de incertezas para 
trabalhadores aclimatizados? 
Exatamente, meu filho! 
Professor, eu li este trecho da NHO 06 e lembro 
que ela diz o seguinte: Considerando-se as 
incertezas envolvidas nos valores atribuídos 
para as taxas metabólicas e a exatidão 
admitida para os sensores de temperatura, na 
interpretação dos resultados deve-se 
considerar uma região de incerteza, 
estabelecida no Tabela 4, uma vez que, nesta 
região, o valor verdadeiro da exposição pode 
estar acima do limite estabelecido para 
trabalhadores aclimatizados. 
Isto que é memória. Pois bem, então fica fácil 
de entender que se o trabalhador está 
aclimatado e como não temos total precisão 
na avaliação, estabeleceu-se esta tabela. Por 
exemplo, para uma taxa metabólica de 300 W 
o IBUTG poderá oscilar de 26,8oC a 28,2oC. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho. 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Novidade: 
Meu novo livro 

com as ferramentas de análise de riscos para 
identificar as situações críticas e diminuir a 
possibilidade de mortes; em uma epidemia 
teríamos como trabalhar em parceria com o 
setor de saúde para identificar as causas do 
problema e utilizar formas de conscientização 
dos afetados e mesmo na situação do tornado, 
poderíamos auxiliar na elaboração de um 
Plano de Emergência para que as pessoas 
estivessem preparadas para estas situações e 
soubessem como abandonar uma empresa, 
uma cidade ou um estado.  
Obrigado pelo banho de ânimo, meu filho. Sei 
a sua insegurança em relação à escolha da 
profissão sempre existirá, mas quando vejo um 
jovem profissional como você com toda esta 
certeza, isto acaba revigorando a minha 
escolha. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  
 

          xatamente, meu filho! Nos próximos 
meses estarei publicando meu terceiro livro. 
Quem acompanha meu trabalho sabe que 
tenho dois livros publicados, o “Segurança do 
Trabalho – Organizando o Setor Vol. 1 e 2”. 
São livros técnicos que tem por objetivo ajudar 
a organizar as ações do SESMT. 
No entanto, o meu novo livro terá uma levada 
totalmente diferente dos dois anteriores. 
O que aconteceu foi o seguinte: sempre leio 
livros técnicos, mas em paralelo sou um voraz 
leitor de ficção e pensei, porque não fazer uma 
obra que reúna a ficção com a prevenção? 

 
E depois de dois anos escrevendo e 
reescrevendo, finalmente saiu. Esta nova obra 
vem com a proposta de mostrar um Mundo 
Paralelo da Segurança do Trabalho.  
Um mundo com histórias que poderiam 
acontecer no dia a dia do prevencionista, mas 
outras que só podem ser vivenciadas nos 
sonhos ou nas páginas de um livro. Ou seja, eu 
me arrisco (mas com todas as proteções 
possíveis) a escrever um pouco de ficção, mas 
sempre tendo como pano de fundo a área 
prevencionista. 
A ideia é proporcionar aos amantes da leitura 
e da prevenção alguns momentos de lazer.  
Além disso, para que o visual ficasse mais 
agradável o livro ainda terá as divertidas 
ilustrações da Luiza Simão, uma jovem 
talentosa que por meio de suas ilustrações irá 
me ajudar a passar a mensagem das diversas 
narrativas. 
Ficou curioso? 
O livro já está na diagramação e nos próximos 
meses irá para a gráfica. Não se preocupe que 
lhe manterei informado.  
O título será Mundo Paralelo da Segurança do 
Trabalho.  
Você se surpreenderá ao ver que a elegante e 
rigorosa Segurança do Trabalho, quando de 
mãos dadas com as letras, pode gerar novas e 
inusitadas emoções.  
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho. 
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          m dia desses me peguei pensando se ter 
escolhido trabalhar como Engenheiro de 
Segurança do Trabalho teria sido realmente 
uma boa escolha.  
Professor, vamos parar agora com esta 
história. Trabalho na área faz alguns anos e 
posso dizer com orgulho que não tenho 
dúvidas, trabalho em uma profissão nobre que 
tem por objetivo manter a saúde e segurança 
dos trabalhadores e acredito ter sido uma 
excelente escolha. 

 
 

Entendo o seu argumento, meu filho, mas 
começo a viajar nos pensamentos e penso se 
por exemplo chagarmos em uma situação 
extrema, entrarmos em uma guerra o que eu 
iria fazer? Minha formação é Engenheiro Civil, 
acredito que eu seria mais útil dimensionando 
uma ponte, avaliando se a estrutura de um 
prédio bombardeado ainda pode ser segura 
para o abrigo de uma noite de todo o pelotão 
ou talvez calculando a distância de um tiro de 
canhão para acertar com precisão o campo do 
inimigo. 
Mas sendo Engenheiro de Segurança do 
Trabalho, o que fazer em uma guerra ou no 
fim do mundo? Orientar a postura correta para 
carregar a arma sem ficar com a coluna 
lateralizada? Distribuir protetor auricular para 
evitar que os soldados não fiquem surdos 
devido a explosão das bombas? Fazer abertura 
de Permissão de Trabalho para as atividades 
do atirador de elite ou do operador do 
tanque? 
Professor, que história é essa de guerra, de 
onde o senhor tirou este absurdo? Está de 
brincadeira? 
Não meu filho, não estou querendo fazer 
pouco da nossa profissão, mas às vezes tenho 
dúvidas da minha escolha. Em uma guerra, em 
uma epidemia, depois de um furacão ou 
qualquer outra situação extrema, será que 
seríamos úteis? 
Professor, ainda não estou passando por essa 
sua crise existencial, mas vou lhe ajudar 
criando argumentos para estas questões 
extremas: em uma guerra poderíamos auxiliar 

U 
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Um chefe de setor querendo mostrar que 
todos deviam obedecê-lo, colocou uma 
placa na porta da sua sala com a seguinte 
frase: Aqui quem manda sou eu! 
Ao voltar de uma reunião encontrou o 
seguinte bilhete fixado na placa: Sua 
mulher ligou e disse que é para o senhor 
levar a placa dela de volta 


Resposta da pergunta da primeira página 
R: Letra “d” quinze para as duas.  

 

Dúvida cruel! 
 

Dica curta  
           importante ter em mente que se 
utilizado sozinho o EPI será a última barreira 
do trabalhador frente ao risco, além de possuir 
vários inconvenientes: 
1. Não elimina o risco, apenas diminui as 
consequências se utilizado corretamente; 
2. Não temos como garantir que o trabalhador 
utilizará de forma ininterrupta; 
3. O uso intermitente diminui drasticamente a 
eficiência do equipamento; 
4. Com o tempo perde sua capacidade de 
proteção, sem que o usuário perceba; 
5. Principalmente no início da utilização é 
desconfortável. 
Resumindo, só use o EPI se não tiver jeito, 
sempre priorize outra forma de controle, 
conforme estabelecido por todas as legislações 
nacionais e internacionais. 
 

É 
 


