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Dormir é de graça. O que custa é 
acordar. 



Todos os dias eu acordo com a sensação 
de que cliquei no "Li e Aceito" do 
regulamento da vida, sem ter lido nada. 
 

 
 

      pesar de eu sempre comentar da 
necessidade de passar informações sobre 
Segurança do Trabalho para os 
trabalhadores com intuito de diminuir o 
número de acidentes, preciso confessar 
que infelizmente não é algo tão eficiente, 
simplesmente porque o homem, um ser 
racional, simplesmente não age com a 
razão.  
Como assim, professor?  

Imagine que você queira comprar um carro 
e o vendedor diga que o freio é excelente, 
que há barras laterais de proteção e que foi 
o veículo mais vendido do ano. Talvez isto 
ajude na decisão, mas boa parte dos 
clientes não irão levar em consideração 
muitos dos argumentos técnicos e irão 
pensar primeiro no prazer que será dirigir 
aquele carro.  
Mas não tem como comparar, no caso das 
empresas estamos falando de acidentes 

que trarão consequências aos 
trabalhadores.  
Ok, meu filho. Então vamos a outro 
exemplo. Um fumante, apesar da 
dependência, consegue parar de fumar?  
Sim, professor!  
Pois bem, você tem alguma dúvida de que a 
maioria dos fumantes sabem os malefícios 
do cigarro e que se fosse usar da razão já 
teriam parado faz tempo?  
Tá certo professor, mas há um vício 

envolvido.  
Tive um colega de trabalho que sabia de 
tudo o que era possível sobre o cigarro e 
nunca parou de fumar, mas um belo dia 
largou e nunca mais fumou. Fiquei curioso 
para saber como de repente ele havia 
conseguido parar e quais argumentos 
racionais haviam-no convencido.  
Ele disse que não foi bem um argumento, 
ele tinha um colega de infância que 
também era fumante e que havia falecido 
de câncer no pulmão e ele viu que poderia 
acontecer com ele também.  
Taí, professor. O argumento foi a morte!  
Na verdade, não. Em toda carteira de 
cigarro e qualquer campanha há a 
indicação de morte e todas as mazelas, mas 
antes ele fazia chacota com a situação. O 
que o convenceu foi a emoção relacionada 
ao fato da morte do amigo. Ou seja, 
devemos continuar passando informações 
para que o trabalhador tenha argumentos 
que apoiem a sua decisão de forma 
racional, mas em muitos casos a decisão 
para a mudança de comportamento 
dependerá do seu lado emocional.  

Mário Sobral Jr – Eng. de Seg. do Trabalho  
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Vamos lá, senhoras e senhores! 
 

Nesse mês não sei se vai ter férias, mas o 

que não deixa de ter é o Segurito. Para 

relaxar, leia os artigos sobre: indicação de 

livros, terceirizados, primeiros detectores 

de gases, riscos psicossociais, a vida 

laboral do Lobo Mau, e um pouco de 

humor que já é característico do nosso 

jornalzinho. 

Então pelo menos para ler o Segurito, 

coloque as pernas para o ar e descanse 

aprendendo sobre SST. 

Um abraço, 
 

Prof. Mário Sobral Jr. 

 

 

Parte da 
Produção do Prof. 

Mário Sobral  

 
Jornal Segurito - Youtube 

Vd. 251 - ISO 45003 - Riscos Psicossociais 
(aspectos organizacionais) 
https://www.youtube.com/watch?v=b38v1GiN

gco&t=89s 

VD .252 - ISO 45003 Gestão dos Riscos 
Psicossociais (Fatores Sociais, Amb. de 
Trabalho e Equipam.) 
https://www.youtube.com/watch?v=XotJaTbB0

w8 

SST é o Canal - Youtube 

Dicas para o estagiário da Segurança do 
Trabalho 
https://www.youtube.com/watch?v=sTUIde7Pa

Ng&t=355s 

10 passos para gestão da Segurança do 
Trabalho 
https://www.youtube.com/watch?v=HeKSc9mc

CcA 

Segurito em Cast – Spotify  

# 440 - Não podemos abandonar os cipeiros 
https://anchor.fm/mrio-sobral/episodes/440--
-No-podemos-abandonar-os-cipeiros-e12mn1n 
# 441 - Quais assuntos devem ser mais focados 
em um treinamento de CIPA 
https://anchor.fm/mrio-sobral/episodes/441--
-Quais-assuntos-devem-ser-mais-focados-em-
um-treinamento-de-CIPA-e134jhk  

Segurito na Proteção 

https://protecao.com.br/category/blogs/segurito

-na-protecao/ 

 

Inscrições: 
https://sun.eduzz.com/893171 



 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ejam todos bem vindos a mais uma 
reunião da Associação dos Prevencionistas 
Anônimos. Em nome da associação 
agradeço a confiança de cada pessoa que 
está aqui pela primeira vez e digo que não 
estamos sozinhos, pois pelo mundo todo 
há grupos de homens e mulheres que 
mantêm um programa de recuperação 
para pessoas que “previnem demais”. A 
palavra está livre aos novos membros da 
APA. 

 
PREVENCIONISTAS ANÔNIMOS 

 

Há um breve silêncio e um participante 
começa a falar. 
Boa noite a todos, é minha primeira vez 
aqui e eu gostaria de falar antes que eu 
perca a coragem. 
Meu nome é Mário e, sim, eu Previno 
Demais e tenho tentado, mas ainda não 
consegui, a tão sonhada possibilidade de 
conseguir me arriscar. 
Tudo começou quando aos 18 anos eu 
resolvi fazer o curso de Técnico de 
Segurança do Trabalho. Achei que seria 
uma boa ideia e no primeiro momento foi 
excelente, estudava com afinco e depois 
de um curso de Engenharia Civil, fiz uma 
pós em Segurança do Trabalho.  No início 
não percebia os sintomas e achei que era 
natural entrar no cinema e verificar as 
rotas de fuga e fazer uma breve inspeção 
dos extintores. Começou a ficar mais grave 
depois que eu resolvi fazer a 
especialização em Ergonomia e Higiene 
Ocupacional e já casado, em um passeio ao 
teatro, falei para minha mulher aguardar 
sentada enquanto ia ao banheiro, na 
verdade tinha ido inspecionar as 
luminárias de emergência. A partir deste 
período me aperfeiçoei a viver em 
mentiras. 
Tentava me enganar dizendo que era o 
meu trabalho e era natural dar atenção a 
estes pontos. Porém comecei a perceber 

Associação dos Prevencionistas Anônimos 
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Todo celular tem tela que dobra. É só 
questão de força. 



Não é que eu durmo muito. Eu durmo 
devagar 
 

Piadinhas 

que havia algo estranho, quando pedia 
insistentemente ao chefe para ir na 
empresa nos fins de semana apenas para 
poder abrir permissões de trabalho para os 
terceirizados e confesso que quando não 
podia, obrigava minha mulher a fazer 
simulado de evacuação em conjunto com 
meu filho, só para ter como elaborar 
posteriormente o relatório. 
Todo dia, toda noite, eu estava pensando 
em prevenção. Cada vez queria trabalhar 
mais com aquilo, e percebi que as 
inspeções e os relatórios já não me 
satisfaziam como antes e precisava 
aumentar a dose. Comecei a elaborar 
programas diversos e análises 
ergonômicas extensas que me mantinham 
horas na empresa, mesmo quando não 
eram necessárias. Foi quando a minha 
mulher disse que não aguentava mais e 
decidi me internar. Lá eu conheci um 
colega higienista, que também tinha o 
mesmo problema e que me indicou a APA e 
hoje estou aqui, mas confesso que estou 
limpo a apenas 10 minutos, pois ao chegar 
inspecionei os extintores e aproveito para 
informar que o do lado da recepção está 
sem lacre. 
Nesta hora todos os participantes tentam 
se segurar nas cadeiras, mas saem 
correndo para tirar fotos e fazer o registro. 

Mário Sobral Jr  
 Eng. de Seg. do Trabalho 

 
 
 
 
 
 
      ecebo com uma certa frequência a 
solicitação de indicação de livros, mas 
também recebo queixas em relação à 
indicação de alguns desses livros e resolvi 
comentar um pouco sobre o porquê um 
livro que acredito ser interessante, para 
você talvez não seja adequado. 
 

 
 

O primeiro ponto está relacionado com a 
afinidade do leitor com o tipo de escrita do 
autor, mesmo sendo um livro técnico isso 
faz diferença, alguns autores 
simplesmente não são atraentes para você 
e isso já traz um impacto negativo para 
toda a experiência de leitura. 

Outro ponto importante também, além do 
estilo do autor, é refere-se à diagramação 
do livro, um visual pensado faz com que o 
livro seja muito mais agradável, mas 
acredito que o ponto principal para fazer 
com que o leitor se interesse ou não por 
determinada obra seja o seu atual grau de 
conhecimento sobre o assunto, por 
exemplo, há livros que até hoje não 
consigo fazer a leitura de forma fluida por 
não ter conhecimento suficiente para 
alcançar o grau de aprofundamento do 
autor, lógico que como consequência a 
leitura acaba sendo muito árdua para mim. 
Acontece também o inverso, pego livros 
que por eu ter um conhecimento mais 
avançado sobre o tema, não trazem 
nenhuma nova informação e faz com que 
eu perca totalmente o interesse. 
Ou seja, quando você solicitar a indicação 
de um livro não espere que 
necessariamente seja uma boa 
experiência, mas sempre é melhor arriscar 
por meio de uma indicação do que tentar 
fazer a escolha de forma aleatória. 

Mário Sobral Jr - Eng. de Seg. do Trabalho 
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Indicação de livros 

 

- Quanto é o pastel? 
- Sete reais 
- E esse queimado? 
- 3 reais 
- Queima três, por favor! 



Não é porque eu ando com quem bebe 
que sou obrigado a andar também. 



Como as freiras secam roupa? 
Convento 
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       rofessor, peguei um serviço para 
elaborar o PGR de uma empresa, mas está 
mais complicado do que eu esperava. 
Realmente dá trabalho, meu filho. Mas 
qual é exatamente o problema? 
Estou achando que nunca vou conseguir 
identificar todos os perigos da empresa, 
sempre que estudo um pouco mais o 
processo acabo idenificando novos perigos 
e não tenho como ficar nessa identificação 
para sempre, pois há um prazo de entrega. 
O senhor tem alguma sugestão? 
Meu filho, realmente acho bem difícil 
identificar tudo, se você fosse funcionário 
da empresa e trabahando vários anos já 
teria dificuldade, agora imagine tendo que 
fazer esse reconhecimento em algumas 
semanas ou mesmo a poucos meses.  
Poxa, professor, agora o senhor me deixou 
preocupado, mas não tem sugestão? 

JORN AL SEGURITO 

Cuidado ao terceirizar  
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    rofessor, acho que agora as ações do 
setor de Segurança do Trabalho lá da 
empresa vão deslanchar. 

Por que, meu filho? 
Porque contratamos um consultor para 
revisar todo o nosso sistema de gestão. 

Unnn! 
O que foi, professor. Não acha que pode 

ajudar? 
Sim e não! 
Eu estava tão animado e lá vem o senhor. 

Fale aí suas críticas. 
Que é isso, meu filho!? Mas deixa eu falar 
um pouco da minha experiência. Um 
consultor realmente pode ajudar, mas 
temos de tomar cuidado, pois ele fará uma 
atividade por amostragem, ou seja, mesmo 
que ele fique na sua empresa um ou alguns 
meses (o que é raro) não terá o 
conhecimento do seu processo no detalhe, 
irá avaliar a sua documentação, 
entrevistar trabalhadores e revisar os 
registros da empresa. 
Mas é isso mesmo que queremos. 

Te acalma! Quando ele concluir essa 
revisão irá entregar um relatório com 
pontos positivos, pontos negativos e 
provavelmente algumas sugestões, as 
famosas oportunidades de melhoria. 
Depois, em geral, irá apertar a sua mão e 
você tem que se virar com aquele 
calhamaço de informações. 
Essa é a nossa esperança. 
Mas pense bem, será que a sua equipe terá 
condições de avaliar e implantar todas 
essas informações e têm o conhecimento e 
experiência para organizar as ações 
prioritárias e identificar aquilo que faz 
sentido para a sua empresa? 
Bem, professor, a nossa equipe é bem nova 

P e por isso estamos solicitando esta 

consultoria. 
Minha opinião é que a consultoria é 
extremamente válida para problemas 
específicos, por exemplo, você quer 
entender quais são os problemas de 
Segurança das Máquinas XYZ. Nesse caso 
uma consultoria irá ajudar bastante, mas 
consultorias abertas só irão funcionar se o 
sistema já está estruturado e irão 
contribuir com um olhar de fora com 
intuito de complementar com sugestões. 
Porém, contratar uma consultoria, por 
alguns dias ou semanas e esperar que 
consigam identificar todos os problemas 
que vocês não estão enxergando durante 
meses ou anos de trabalho é no mínimo ter 
muita esperança ou bem pouca 
autoestima. 
Agora não tem mais jeito, o consultor inicia 

na próxima semana. 
Então tentem direcionar para os 
problemas mais críticos, em que a equipe 
tenha menor conhecimento (e que o 
consultor seja expert), mesmo que isso 
signifique que alguns pontos não sejam 
analisados, acho que dessa forma o 
consultor será melhor aproveitado. 
Lembrando que por mais experiente que 
seja esse consultor ele nunca terá 
conhecimento aprofundado em todas as 
áreas de Segurança do Trabalho, por isso 
não espere milagre. Uma sugestão final é 
que essa consultoria participe não apenas 
da etapa de reconhecimento dos 
problemas, mas também durante a 
implantação e monitoramento das 
soluções sugeridas nos volumosos 
relatórios.  

Mário Sobral Jr - Eng. de Seg. do Trabalho 
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      m dia desses estava navegando na 
internet em busca de assuntos sobre 
Segurança do Trabalho e acabei 
esbarrando nessa foto que me deixou 
curioso. 
 

 
 

No passado era comum mineradores 
levarem gaiolas com canários, pois se 
houvesse algum gás que pudesse trazer 
problemas. as aves ajudavam no alerta, 
pois são mais suscetíveis aos gases e 
reagem mais rapidamente que os 
humanos. 
Mas acredito que ficaram com pena dos 
passarinhos e criaram esse dispositivo 
que funcionava da seguinte forma: com a 
presença do gás o canário se agitava e 
podia cair do poleiro, dando o alerta para 
os mineiros, nesse momento os mineiros 
saíam da zona de perigo e em paralelo 
abriam a válvula de oxigênio para salvar o 
colega passarinho que tinha disparado o 
alerta. 
Uma curiosidade é que na Grã-Bretanha 
só em 1986 o uso de canários foi proibido 
em minas, nessa época ainda tinham 
pássaros sendo utilizados para essa 
função. 
Mário Sobral Jr - Eng. de Seg. do Trabalho 

 

Primeiros 
detectores  
de gases 

 U 

Para esse atual serviço fica complicado, 
pois você já deve ter assinado o contrato, 
mas para o proximo sugiro colocar a 
seguinte advertência no contrato: 
Os dados levantados foram realizados por 
amostragem e não evidenciam a totalidade 

dos perigos relacionados a cada posto de 
trabalho, além disso são válidos apenas 
para o período do reconhecimento, sendo 

necessária por parte da empresa uma 
contínua análise dos perigos para garantir 

a manutenção do PGR, segundo 
estabelecido na NR 01. 
Ou seja, você se compromete a fazer o 
melhor possível, mas fica claro que nunca 
terá uma avaliação completa e mesmo que 
tenha será por um determinado período, 
pois como a própria NR 01 estabelece o 
processo é contínuo. 

Mário Sobral Jr  - Eng. de Seg. do Trabalho 
 
 
 

A maioria dos arqueólogos são 
mulheres, devido a sua incrível 
habilidade natural de desenterrar o 
passado. 



Eu ia lavar a louça, mas vi o detergente 
concentrado... não quis interromper. 



Já pararam pra pensar que se um dia 
você abriu um parêntese e esqueceu de 
fechar, você está até hoje escrevendo 
dentro dele? 
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quando derruba as casas, pode acabar 
furando o pé ou machucando a cabeça. 
Caso seja possível, devemos pensar 
também num cinto de Segurança com 
duplo talabarte e a instalação de uma linha 
de vida na cobertura da casa de tijolo, 
quando ele acessa a chaminé. 
Já que chegamos nessa parte triste da 
história, um ponto essencial em relação à 
Segurança do Lobo é a falta de 
treinamento de segurança sobre Espaço 
Confinado e Trabalho em Altura, pois só 
com treinamentos atualizados ele poderia 
se arriscar a descer pela chaminé. Na 
verdade, com estes treinamentos teria 
feito uma análise de riscos e saberia que 
não seria a melhor ideia. 
Além da parte operacional, fico 
imaginando que nestes treinamentos teria 
uma visão sobre primeiros socorros e 
talvez tivesse alguma orientação sobre as 
medidas a serem tomadas no caso de 
queimaduras de segundo e terceiro graus. 
Conhecimentos necessários para o 
faminto e no final, queimado lobo. 
Não podemos esquecer a carga mental do 
pobrezinho, pois imagine o dia passando, 
os apetitosos, ou melhor, contentes 
porquinhos fugindo, a fome aumentando e 
a pressão na mente ao lembrar dos três 
lobinhos chorosos em casa esperando pelo 
alimento do dia. 
Com esta breve análise percebo ser 
urgente uma campanha para Segurança do 
Trabalho nas histórias infantis, com foco 
na conscientização dos autores sobre a 
importância da prevenção e proteção dos 
seus personagens, sem protecionismos 
aos ditos “mocinhos”. 

Mário Sobral Jr  
 Eng. de Seg. do Trabalho 

 

     rofessor, estou tentando estudar sobre 
os Riscos Psicossociais, mas está sendo 
dureza é um tema que não tenho uma boa 
base e acabo achando muito subjetivo. O 
senhor tem com ajudar? 
 

 
 

Meu filho, também não sou especialista no 
tema, mas tenho estudado e concordo 
quando você diz que há uma certa 
subjetividade. Dentre os materiais que eu li 
destaco o livro “Fatores de Risco, Proteção 
Psicossocial e Trabalho: organizações que 
emancipam ou que matam” (Baixe no link: 
https://zanellijc.com.br/livro-gratuito/), o 
livro “Fatores Psicossociais e Saúde Mental 
no Trabalho (que você encontra à venda no 
site da Revista Proteção), li outros 
também, mas a leitura mais recente foi da 
norma ISO 45003 – Saúde Psicológica e 
Segurança do Trabalho: Gestão dos Riscos 
Psicossociais – Diretrizes. 
Nem sabia da existência, professor. 
Também esbarrei por ela sem querer, mas 
gostei do material porque ela utiliza a 
estrutura da ISO 45001 e apresenta, 
dentre outras informações, três tabelas 
sobre os riscos psicossociais relacionando 
com a forma como o trabalho é 
organizado, fatores sociais no trabalho e 
aspectos do ambiente de trabalho, 
equipamentos e tarefas perigosas. 
Mas onde encontro informações sobre a 
norma? 
Como é uma norma relativamente nova, 
ainda não tem muito material disponível, 
mas fiz dois vídeos que talvez lhe ajude. O 
primeiro vídeo foi: ISO 45003 - Riscos 
Psicossociais (aspectos organizacionais) 
https://bit.ly/35KRKfI e o outro ISO 45003 
Gestão dos Riscos Psicossociais (Fatores 
Sociais, Amb. de Trabalho e Equipam.) 
https://bit.ly/35KRKfI  

Mário Sobral Jr  
  Eng. de Seg. do Trabalho 

 

RISCOS  
PSICOSSOCIAIS 

JORN AL SEGURITO 
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        incrível como minha cabeça não para 
de pensar em Segurança do Trabalho! 
Visitei um sobrinho e acabei desfolhando a 
clássica história dos Três Porquinhos e 
fiquei pensando sobre os riscos que 
estavam relacionados aos personagens da 
história. Sei que geralmente acabam 
focando nos suculentos, ou melhor, nos 
felizes porquinhos, mas queria avaliar a 
situação do incompreendido Lobo Mau. 
O coitado do Lobo queria apenas se 
alimentar e por esta necessidade 
fisiológica acaba sendo taxado como 
sendo mau. Muitos esquecem que todos os 
lobos da face da terra, estando com fome e 
na presença de deliciosos porquinhos, 
digo, de alegres porquinhos, teriam a 
mesma reação. 
 

 
 
Se você ainda não está convencido e 
prefere ficar no Time dos Porcos, só 
gostaria de lembrar que os dois primeiros 
são uns preguiçosos enquanto que o Lobo 
acordou cedo para buscar a sua refeição. 
Considerando que sua atividade laboral é a 
caça, acho que um primeiro ponto a ser 
considerado é um exame admissional bem 
feito. 
Seria importante uma avaliação física 
prévia do condicionamento físico do Lobo, 
pois ele corre, sopra e escala chaminé. 
Todo esse esforço poderia trazer 
problemas para o coitado. Além disso, seria 
importante realizar uma espirometria 
(exame para avaliar a capacidade 
pulmonar), apesar de achar que nesse item 
ele passaria sem dificuldade. 
Ainda que aparente saúde respiratória, a 
preocupação é em relação à casa de palha, 
pois de acordo com diversos estudos a 
exposição à palha tem associação com a 
prevalência de sintomas de asma e outros 
problemas respiratórios crônicos, talvez 
seja interessante ele utilizar algum 
equipamento de proteção respiratória 
durante essa parte da história. 
Aproveitando que estamos falando de 
EPIs, botas e capacete de segurança é o 
mínimo que o Lobo deveria receber, pois 

A VIDA LABORAL DO LOBO “MAU” 
 

Uma advogada vai entrando no motel 
com o seu amante na mesma hora que o 
marido está saindo com a outra. 
Aí ela grita: Maldito, Cafajeste, 
Cachorro!!! Bem que avisaram! E não 
adiantar querer mentir que eu até 
trouxe uma testemunha. 



Médico: Senhor, tenho uma boa e uma 
má notícia. Adianto que a má é que 
vamos ter de amputar sua perna 
esquerda. 
Paciente: e qual a boa? 
Médico: A partir de agora sempre você 
irá começar tudo com o pé direito.

Piadinhas 
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