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Sem comentário 
 

     rofessor, como o senhor sempre fala sobre 
gestão do setor de Segurança do Trabalho e já 
que estamos no início do ano, período bom 
para dar uma organizada geral, o que o senhor 
recomenda para ser implantado na empresa?  
Meu filho, não precisa ser no início do ano, 
mas o primeiro ponto para a gestão do setor é 
elaborar um cronograma anual com todas as 
atividades que iremos realizar de Janeiro a 
Dezembro. 
Mas quais atividades coloco? 
 

 
 

Para facilitar, tente separar em Inspeções (ex: 
extintores, hidrantes, empilhadeira, veículos da 
empresa etc), Simulados (ex: primeiros 
socorros, desocupação da empresa, princípio 
de incêndio etc), Treinamentos (Ex: Brigada, 
CIPA, NR 10, NR 35 etc), Documentos (Ex: 
Laudo de Insalubridade, LTCAT, PCA, PPR etc) e 
todas as demais atividades necessárias como 
por exemplo: SIPAT, Mapa de Riscos, AVCB etc. 
É muita coisa. O senhor tem um modelo para 
ajudar? 
Sim, meu filho. Baixe neste link: 
http://bit.ly/2Q753Aa. Porém, lembre que este 
modelo está adequado para uma determinada 
empresa em que eu trabalhei, ou seja, para a 
sua atual empresa serão necessários ajustes. 
Tem mais alguma coisa para fazer, além do 
cronograma? 
Sim, em paralelo ao cronograma anual 
recomendo que você tenha um plano de ação 
com o planejamento das atividades que 
surgem no dia a dia. O principal motivo para 
utilizar estas ferramentas, é que se você não 
tiver este planejamento irá simplesmente 
esquecer das atividades necessárias que tem 
para realizar. Lógico que tem muito mais, mas 
fazendo pelo menos isso já dá para começar o 
ano um pouco mais organizado. 
Obrigado, professor. Vou começar hoje mesmo. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho 
 
 
 
 
 
 
 

    magine que você entrou em uma empresa 
que tinha dezenas de acidentes ao ano. Depois 
de quatro anos de sua presença no setor de 
Segurança do Trabalho os acidentes e doenças 
caem bastante. 
Professor, se eu estou na empresa, o nome 
disso é trabalho.  
Ok, você “Tássi”, mas e se eu disser que esta 
redução pode acontecer mesmo que a 
Segurança do Trabalho não seja tão eficiente 
assim?  
Como assim, professor?  
Imagina que quando você entrou a empresa 
tinha um número bem elevado de 
funcionários, mas em função de demissões há 
a redução dos acidentes e doenças do 
trabalho, ou seja, mesmo sem o SESMT fazer 
nada ocorreu uma teórica melhoria.  
Não estou falando isto querendo desqualificar 
as ações da Segurança do Trabalho. Na 
verdade, o objetivo é justamente o contrário, 
ou seja, quero alertar para que o SESMT colete 
os dados e faça o seu estudo para que saiba 
realmente quais foram as ações que surtiram 
efeito, só desta forma, poderemos manter o 
que está dando certo e descartar as demais 
ações.  
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho 

Começando o ano 

organizado 

 
     

 

Foi você mesmo? 
 

 

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

 

Na primeira edição do ano vou 
indicar um livro não relacionado à 
Segurança do Trabalho, mas que 
recomendo muito a leitura. Este 
livro comenta sobre como devemos 
estudar para fixar as informações e 
como vários métodos utilizados são 
extremamente ineficientes. 
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A frase que mais une os brasileiros é: 
"Só têm dois caixas funcionando? 

 

Por que o seno bateu na porta? 
Para ver se tangente. 

 

"Chuva e Netflix, melhor combinação". 
O problema é que aqui em casa, chove 
e a internet cai. 

 

Piadinhas 

Vamos lá, senhores! 
 

Se esperta que o ano já começou (não 
venha com esta história que só começa 
depois do Carnaval), aproveita para dar 
uma organizada no setor e fazer o 
planejamento do ano, mas em paralelo 
faça a leitura dos artigos do Segurito.  
Nesta edição temos: Qual o limite para 
investir na Segurança do Trabalho?; 
Começando o ano organizado; Por que 
tanto ódio da CIPA?; Cuidado ao tentar 
convencer e muito mais. 
Boa leitura e um sensacional 2020! 
 

Prof. Mário Sobral Jr 
 
 
 
 
 

Prof. Mário Sobral Jr. 

http://bit.ly/2Q753Aa


 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

   
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     rofessor, este ano vai ser complicado.  
Por quê, meu filho? 
Porque estão mudando toda a legislação. As 
Normas Regulamentadoras estavam 
paradinhas ou com pequenas mudanças 
durante algumas décadas, aí logo na minha 
vez resolvem fazer uma mudança geral. Não 
sei nem por onde eu começo, com tanta 
alteração na legislação. O senhor tem alguma 
dica? 
Meu filho, vou lhe fazer duas perguntas antes 
de dar alguma dica. Primeira: Você está com a 
gestão do setor de Segurança do Trabalho em 
dia, com toda uma rotina sendo seguida? 
Professor, no geral, sim. Têm algumas falhas 
pontuais, mas no geral posso dizer que o setor 
está organizado. 
Muito bem. A segunda pergunta é a seguinte: 
O número de acidentes e doenças do trabalho 
está estável ou caiu nos últimos anos? 
A nossa taxa de frequência e de gravidade tem 
paulatinamente caído nos últimos três anos. 
Não caiu muito, mas caiu. 
Excelente, meu filho. Então a minha dica é dar 
prioridade para as ações que você já está 
fazendo e devagar ir fazendo os ajustes na 
documentação de acordo com as mudanças na 
legislação. 
Professor, mas se tivermos uma fiscalização e 
os novos documentos não estiverem prontos, 
não posso vir a ser multado? 
Sim, meu filho, mas se você tem de escolher 
entre manter a gestão do seu setor e parar 
tudo para atender documentação, eu não 
tenho dúvidas de que a prioridade é 
manutenção da gestão adequada. Não vai 
adiantar de nada ter a papelada em dia e os 
números de acidentes e doenças voltarem a 
subir, tenho certeza que a empresa vai perder 
mais dinheiro, mas lógico que é bom conversar 
com a sua chefia e explicar a situação e que 
talvez seja necessário aumentar, 
temporariamente, o SESMT. 
Professor, é uma possibilidade remota. Apesar 
de eu trabalhar em uma boa empresa não 
acredito que irão aceitar a sugestão de ampliar 
o número de profissionais do SESMT. 
Meu filho, o não você já tem. Além disso, se 
você tem o setor relativamente organizado, 
não será tão difícil de provar a dificuldade de 
fazer uma mudança radical em um curto 
espaço de tempo. Explique as dificuldades e 
peça um prazo um pouco mais dilatado para 
que seja possível fazer os ajustes. Lembre-se 
de que o objetivo da legislação não é 
aumentar o trabalho, mas sim manter a saúde 
e segurança dos trabalhadores. 
Autor: Mário Sobral Jr – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho 
 

    rofessor, como eu estou de férias tenho 
passado algum tempo fazendo nada e 
pensando em temas que normalmente não 
viriam à minha mente. Por exemplo,  estive 
pensando se na Segurança do Trabalho há um 
limite para a prevenção? 
 

 
 

Meu filho, eu sei que provavelmente o 
esperado é que eu diga o seguinte: não temos 
como estabelecer um limite, pois a vida de um 
trabalhador não tem preço. Mas na prática, 
sempre terá um limite. 

Socorro, tá mudando 

tudo! 
 

Qual o limite para investir na Segurança do 

Trabalho ? 
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P Professor, mas como estabelecer o limite para 
um ser humano que poderá sofrer com um 
acidente, doença do trabalho ou até mesmo 
morrer? 
Na verdade, isto já é feito, por exemplo, a 
legislação no mundo todo, pelo menos as que 
eu conheço, estabelecem critérios utilitaristas. 
O famoso limite de tolerância é bem isso. 
Como assim? 
Os limites poderiam ser mais rígidos, ou seja, 
mais baixos, pois como sabemos são valores 
para a maioria, não consideram todos os 
trabalhadores, ou seja, os limites de tolerância 
já consideram que alguns trabalhadores 
poderão adoecer. 
Professor, mas para ter certeza de que os 
limites  atenderiam a todos os trabalhadores 
os valores não ficariam muito baixo? 
Exatamente e consequentemente isto 
significaria um custo para as empresas. Ou 
seja, respondendo a sua pergunta inicial: 
sempre teremos limites para a prevenção 
devido, principalmente, ao fator financeiro e 
por questões técnicas. 
Autor: Mário Sobral Jr – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho 

     rofessor, o senhor sempre fala para 
desconfiarmos de tudo pois a informação que 
temos hoje não necessariamente está correta, 
porém não sei se concordo com isto. 
Excelente, meu filho. Você não concordar já 
significa que você concorda. 
Ok, professor, entendi seu ponto de vista, mas 
sem brincadeira, o senhor não acha que 
algumas informações que possui hoje não 
podem estar certas? 
O problema é exatamente este “podem”. Mas 
deixa eu te fazer uma pergunta: você tem uma 
boa visão? 
Minha visão é ótima, professor, mas o que isto 
tem a ver com o assunto? 
Faça o seguinte, deixe uma garrafa em pé e 
com o braço estendido, acima da sua cabeça, 
em um único movimento baixe e chegue com a 
ponta do seu dedo na tampa do garrafa. 
Ok, professor. Fiz sem problema. Ainda não 
entendi! 
Já vai entender. Agora faça novamente o 
mesmo movimento, porém com um dos olhos 
fechados. 
Fiz, professor e por incrível que pareça eu errei 
a tampa da garrafa. 

Você tem certeza? 

 

 
Sabe o motivo, meu filho? É que quando 
temos a visão por apenas um olho perdemos a 
noção de profundidade e aumenta a 
probabilidade deste tipo de erro. 
Fiz esta experiência com você para que 
perceba o quanto é difícil ter certeza sobre 
tudo, caso você nunca tenha feito isso, 
provavelmente tinha certeza que não teria 
como errar. 
Entendi, professor. Mas tem um problema na 
sua afirmação, agora que eu sei, posso dizer 
que tenho uma certeza. 
Até o momento que você descobrir alguma 
outra limitação e perceber que sua certeza não 
era tão certa, assim. 
Autor: Mário Sobral Jr – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho 
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     rofessor, para quem o senhor acha que a 
divulgação de Segurança do Trabalho deveria 
ser focada? 
Meu filho, poderia dizer que é importante para 
todos, mas depende do tipo de informação. 
Lógico que questões técnicas aprofundadas 
são importantes para os profissionais 
prevencionistas, mas precisamos difundir as 
informações básicas para os trabalhadores 
também. 
Exatamente, professor! Mas fui olhando 
minhas redes sociais e percebi que a maior 
parte da informação gerada na área de 
Segurança do Trabalho acaba sendo gerada 
para nós mesmos.  
Na verdade, concordo em parte, pois você está 
levando em consideração apenas a sua bolha, 
ou seja, as informações que chegam até você, 
porém tenho que concordar que as 
informações para os trabalhadores são mais 
restritas e, infelizmente, focam muito no 
acidente gerado por seu próprio erro. Nas 
campanhas de informação geralmente fica 
explícito que o sinistro ocorreu por desanteção 
do trabalhador.  

J O R N AL  S E G U R I T O  
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      ez por outra, apenas para descontrair, 
publico imagens relacionadas à Segurança do 
Trabalho, mas com um pouco de humor, pelo 
menos na minha opinião são bem-humoradas.  
No mês passado publiquei esta abaixo: 
 

 
 

Uma brincadeira com “alguns“ cipeiros que 
realmente mudam sua forma de agir depois de 
saberem que ficou mais complicado de serem 
demitidos. 
Fiquei impressionado com a repercussão, 
muita gente curtiu e houver muitos 
comentários. Mas o que mais me 

V impressionou foram os tipos de comentários 
sobre a CIPA, alguns afirmando que não serve 
para nada e outros dizendo que os cipeiros 
não estão nem aí com a Segurança do 
Trabalho. 
Para ser sincero não concordo com este ponto 
de vista, tanto que não generalizei no post.  
Já trabalhei com excelentes cipeiros e sempre 
acho que são braços que podem auxiliar o 
profissional prevencionista. 
No entanto, concordo que o formato da atual 
CIPA deveria ser repensando, é comum vermos 
campanhas de trabalhadores que compram os 
votos, sem nenhum interesse em auxiliar o 
setor de Segurança do Trabalho da empresa.  
Alguém pode estar pensando, mas não 
podemos tentar impedir este tipo de 
campanha com compra de voto. Tentar até 
que podemos, mas vamos ficar restritos às 
ações dentro da fábrica, mas fora não temos 
muito o que fazer. 
Um comentário bem frequente foi o da 
necessidade de eliminar a garantia de 
emprego dos cipeiros. 
Entendo o argumento, porém o problema de 
tirar esta garantia é que a comissão perde 
totalmente sua força e ao mantê-la acaba 
muitas vezes sendo desvirtuada. 
O que fazer então? 

Uma alternativa é estabelecer um 
procedimento mais rígido em relação às 
atribuições da CIPA. Quais inspeções 
específicas deveriam ser realizadas pelos 
cipeiros, a necessidade não apenas de 
identificar os problemas, mas a 
obrigatoriedade de ajudar a resolver.  
Ou seja, mostrar para os cipeiros que eles têm 
direito, mas também diversos deveres. 
Em uma empresa que trabalhei tive até o 
respaldo de um fiscal da SRT que comentou o 
seguinte: “não queremos manter na CIPA 
trabalhadores que não têm interesse de ajudar 
a Segurança do Trabalho, mas sim aqueles que 
agregam com ações”. 
Para conseguir esta mudança depende muito 
do profissional de Segurança do Trabalho. 
Primeiro precisa fazer uma grande divulgação 
das atribuições dos cipeiros, seja por meio de 
DDS, nas integrações e no próprio treinamento 
da CIPA, ou seja, é necessário informar quais 
são as regras e como a CIPA precisa funcionar 
e posteriormente cobrar estas ações. 
Lembre-se de que sem a CIPA você tem apenas 
dois braços e com os cipeiros, mesmo que nem 
todos ajudem, você terá mais alguns pares de 
braços para lhe auxiliar. 
Autor: Mário Sobral Jr – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho 
 

Divulgação para os trabalhadores 

 

 

 

É verdade, acho que os publicitários esquecem 
da célebre frase: errar é humano.  
Correto, meu filho! É óbvio que o trabalhador 
irá errar, mas o que estamos fazendo de 
prevenção para que mesmo quando ele erre a 
empresa seja segura o suficiente para que 
impeça as consequências deste erro? Para o 
público em geral (infelizmente até para alguns 
profissionais da Segurança do Trabalho) vem 
logo à cabeça os EPIs, porém se falamos que o 
trabalhador irá errar é lógico que também 
cometerá erros em relação ao uso destes 
equipamentos por não saberem utilizar 
adequadamente, por acharem que um curto 
espaço de tempo sem uso não terá 
consequências ou mesmo por esquecerem. 
Lógico que para compensar isso iremos 
fiscalizar e orientar, mas devido à dificuldade 
de conseguir este controle de garantir seu uso 
é que o EPI sempre deve ser considerado como 
última opção. 
Ouço direto isto na teoria, mas na prática o 
que mais vejo são empresas que trabalham 
praticamente de forma exclusiva como os EPis 
como medida de proteção. 

P Infelizmente é a realidade da maior parte das 
empresas, por isso seria necessária mais 
divulgação de informações para trabalhadores 
e gestores.  
Autor: Mário Sobral Jr – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho 
 

 

Academia em Dezembro parecia igreja: 
todo mundo atrás de um milagre. 

 

A professora explicava: 
- O animal que tem 4 pés é um 
quadrúpede. 
Em seguida olha para um dos alunos e 
pergunta: 
- Você que tem 2 pés como é o nome? 
- Ana. 

 

Sou uma pessoa feia, mas quando me 
arrumo, pensa num feio arrumado e 
cheiroso. 

Piadinhas 



  
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      rofessor, estou com problemas para 
convencer os trabalhadores da empresa a 
seguir os procedimentos de Segurança do 
Trabalho e comecei a ler vários livros sobre 
persuasão. Concorda que é uma boa ideia? 
Em parte, meu filho. Lógico que ler estes livros 
pode lhe dar algum poder de argumentação, 
mas não acredite que com isso você irá se 
tornar uma espécie de mago das palavras. 
Mas por que é tão difícil, professor? 
 

 
 

Difícil explicar, meu filho. Mas lembrei de um 
trecho de Hamlet, do Genial William 
Shakespeare que tem relação com este tema. 
Nesta passagem, Hamlet conversa com o 
“amigo” Guildenstern, que está tentando lhe 
convencer sobre um determinado assunto. 
Leia o argumento utilizado por Hamlet: 
Hamlet: Não entendi muito bem. Não quer 
tocar esta flauta? 
Guildenstern: Não o saberia, senhor. 
Hamlet: Por favor! 

Cuidado ao tentar convencer  
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     rofessor, semana passada eu estava 
andando pela obra e encontrei este abafador. 
Na hora fiquei indignado, mas depois pensei 
que talvez a intenção tenha sido nobre, pois o 
trabalhador pelo menos tentou se proteger. o 
que o senhor  acha? 
 

 

Jornal Segurito no 

Youtube 

 

 

 

CAT 

      e você acompanha o meu trabalho, com 
certeza conhece o canal do Jornal Segurito no 
Youtube e no ano de 2019 tentei fazer vídeos 
mais educativos e práticos, como 
consequência o público aumentou.  
Agradeço imensamente a sua audiência e 
participação. 
Caso você não tenha acompanhado os vídeos, 
abaixo vou listar os cinco vídeos mais vistos do 
ano passado. 
 

 
 

Em quinto lugar: 
Vd 123 - Planilha de Avaliação do riscos para o 
PPRA 
http://bit.ly/355SWaL 
 

Quarto colocado: 
Vd 128 - Identificação de perigos segundo a 
ISO 45001 
http://bit.ly/2F35bKp 
 

Terceiro colocado: 
Vd 119 - Planilhas para avaliar a substituição e 
o custo de EPIS 
http://bit.ly/2EZY1a3 
 

Segundo colocado: 
Vd. 148 - NHO 06 - Avaliação da exposição 
ocupacional ao calor 
http://bit.ly/39lcnQ9 
 

Primeiro colocado: 
Vd. 139. NHO 11 - Iluminação - parte 1 
http://bit.ly/358rx7P 
 

Os dois primeiros colocados NHO 11 e NHO 06 
fazem parte de uma série de vídeos sobre o 
mesmo tema. 
Então se você não assistiu é só clicar agora e 
aprender um pouco mais sobre Segurança do 
Trabalho. 
Autor: Mário Sobral Jr – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho 
 
 
 
 

 

 

Guildenstern: Acredite-me, eu não sei. 
Hamlet: Mas eu suplico. 
Guildenstern: Não sei nem onde pôr os dedos, 
meu senhor. 
Hamlet: É tão fácil quanto mentir. Governa-se 
estes buracos com estes dedos e o polegar, dá-
se ar com a boca, e ela nos discursa uma 
música eloquente. Veja só: aqui estão os 
registros. 
Guildenstern: Mas eu não consigo comandar 
daí qualquer declaração harmoniosa; me falta 
a perícia. 
Hamlet: Pois veja só que coisa mais 
insignificante você me considera! Em mim você 
quer tocar; pretende conhecer demais os meus 
registros; pensa poder dedilhar o coração do 
meu mistério. Se acha capaz de me fazer, dar 
nota mais baixa ao topo da escala. Há muita 
música, uma voz excelente, neste pequeno 
instrumento, e você é incapaz de fazê-lo falar. 
Pelo sangue de Cristo!, acha que eu sou mais 
fácil de tocar do que uma flauta? Pode me 
chamar do instrumento que quiser pode me 
dedilhar quanto quiser, que não vai me 
arrancar o menor som...  
Entendi, professor! Por mais que eu estude a 
tal da persuasão, tentar convencer um ser 
humano não é algo simples, há variáveis que 
provavelmente não vou conhecer. Obrigado, 
vou continuar estudando, mas não vou 
esquecer da indignação do Hamlet. 
Autor: Mário Sobral Jr – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Meu filho, tudo depende da motivação deste 
trabalhador, pois ele realmente pode ter tido a 
intenção de alguma proteção,mas talvez tenha 
feito apenas pela brincadeira.  
Porém, mesmo no caso de ter sido realmente 
para se proteger, percebe que o conhecimento 
sobre o tema é bem fraco e você pode 
aproveitar a situação para parabenizar pela 
tentativa, mas explicar que assim como para 
construir um grande prédio ou produzir uma 
máquina é necessário muito estudo e um 
projeto, no caso de um EPI a questão é similar. 
Por exemplo comente com ele que o ruído da 
máquina utilizada está em torno de 90 dBA e o 
abafador fornecido consegue atenuar para 
valores aceitáveis, mas no caso do abafador 
improvisado não temos como saber qual a 
verdadeira atenuação, ou seja, há grande 
possibilidade de ao trabalhar com aquele “EPI” 
iniciar a sua perda auditiva. 
Autor: Mário Sobral Jr – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho 
 

Será que vale a intenção? 
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http://bit.ly/355SWaL
https://www.youtube.com/watch?v=SArgXmVBUEw
https://www.youtube.com/watch?v=SArgXmVBUEw
http://bit.ly/2F35bKp
https://www.youtube.com/watch?v=-oYVoehuOgU
https://www.youtube.com/watch?v=-oYVoehuOgU
http://bit.ly/2EZY1a3
https://www.youtube.com/watch?v=xCvLUNDiSE0
https://www.youtube.com/watch?v=xCvLUNDiSE0
http://bit.ly/39lcnQ9
https://www.youtube.com/watch?v=VcolLf3-gj8
http://bit.ly/358rx7P

