
MOTOCICLISTAS 
 
O Ministério do Trabalho e 
Emprego, no dia 13 de Outubro 
de 2014, publicou a Portaria Nº 
1.565, que aprova a o anexo V – 
Atividades Perigosas em 
Motocicleta – da Norma 
Regulamentadora nº 16 – 
Atividades e Operações 
Perigosas e dá Outras 
Providências.  
 

A referida norma coloca que as 
atividades laborais com 
utilização de motocicleta ou 
motoneta no deslocamento de 
trabalhador em vias públicas 
são consideradas perigosas. 
 

O uso exclusivo no percurso da 
residência para o local de 
trabalho, locais privados, de 
forma individual ou tempo 
reduzido não são consideradas 
perigosas. 

www.portal.mte.gov.br 

EPI’s 
 
O MTE, publicou no dia 
20/11/14, as portarias de nº 
451, 452 e 453, referentes aos 
EPI’s. 
 

A Portaria Nº 451, estabelece 
procedimentos para o acesso 
ao sistema Certificado de 
Aprovação de Equipamento de 
Proteção Individual (CAEPI). 
 

A Portaria Nº 452, dispõe as 
normas técnicas de ensaios e 
os requisitos obrigatórios 
aplicáveis aos EPI’s (NR 06 – 
Anexo I). Aplicáveis 
 

A Portaria Nº 453, são 
designados os procedimentos 
para o credenciamento de 
laboratórios pelo TEM e 
requisitos obrigatórios para 
ensaios laboratoriais. 
 

www.protecao.com.br 

CONSULTA PÚBLICA 
 
O Ministério do Trabalho e 
Emprego, disponibiliza o texto 
técnico básico para a nova 
Norma Regulamentadora Nº 01 
- Prevenção em Segurança e 
Saúde no Trabalho até o dia 23 
de janeiro de 2015 para o envio 
de sugestões ao texto. 
 

Após o fim do período de 
consulta pública, as 
contribuições serão apreciadas 
por um Grupo de Trabalho 
Tripartite, que será responsável 
por elaborar a proposta final de 
regulamentação. 
 

A referida norma estabelece as 
disposições com foco nas 
formas de eliminar e reduzir os 
riscos à saúde e integridade 
física e moral dos 
trabalhadores.  

www.abho.org.br 
 

Consulta Pública NR 24 
 
Encontra-se disponibilizado 
para consulta pública o texto 
técnico básico de criação do 
Anexo 1 - Condições Sanitárias 
e de Conforto Aplicáveis a 
Trabalhadores do Transporte 
Rodoviário em Atividade 
Externa da NR 24 - Condições 
Sanitárias e de Conforto nos 
Locais de Trabalho. 
 

O texto do Anexo prevê deveres 
quanto às instalações sanitárias 
dos locais de parada de veículo 
de transporte de carga ou 
passageiros para fins de 
alimentação, descanso, higiene 
pessoal, gozo de intervalos 
interjornada e intrajornada, 
abastecimento, carregamento, 
descarregamento, bem como 
outros necessidades envolvidas 
a atividade. 

 www.portal.mte.gov.com 

ENTRE NÓS 
 

O Dia Mundial de Luta Contra a 
AIDS é celebrado no dia 1º de 
dezembro por uma decisão da 
Assembleia da Organização 
Mundial de Saúde, realizada em 
outubro de 1987, com apoio da 
ONU. No Brasil, a data passou a 
ser adotada, a partir de 1988.  
 
A data tem como objetivo 
reforçar a solidariedade, a 
tolerância, a compaixão e a 
compreensão com as pessoas 
infectadas pelo HIV/Aids. 
 
AIDS é a Síndrome da 
Imunodeficiência Humana 
(HIV), e se caracteriza pelo 
enfraquecimento do sistema de 
defesa do corpo e pelo 
aparecimento das doenças 
oportunistas. 
 

www.aids.gov.br 
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FUNDO POSITIVO 
 
Em 2014, o Brasil registrou 
aumento de 29% no número de 
pessoas em tratamento da Aids 
com antirretrovirais pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), 
na comparação com 2013. 
 

O Ministério da Saúde lançou, 
no dia 1º de Dezembro de 
2014, o Fundo Positivo para 
financiar projetos sociais sobre 
o tema e a campanha 
#partiuteste, que busca chamar 
atenção dos jovens sobre o 
cuidado com a doença. 
 

O recurso é destinado às 
organizações que trabalham no 
campo das DST/Aids e 
Hepatites Virais. Cerca de 350 
organizações da sociedade civil 
(OSCs) trabalham com o tema 
no Brasil. 

www.sissaude.com.br 

CURSOS SEGVIDA 
 
A SEGVIDA disponibiliza aos 
seus clientes a Agenda de 
Cursos oferecido pela empresa 
no mês de dezembro/14. 
 

Cursos oferecidos: 
 

- NR 07 Primeiros Socorros; 
- NR 10 Reciclagem; 
- NR 11 Reciclagem: Operação 

de Ponte Rolante; 
- NR 18 Segurança em 

Oxicorte; 
- NR 35 Trabalho em Altura; 
- NR 33 Reciclagem. 
 
Para maiores informações entre 
em contato conosco pelo 
telefone (31) 3848-3127 – 
Unidade de Timóteo ou (31) 
8473-4605 – Unidade Ponte 
Nova. 
 

Conheça nossos serviços: 
www.segvidamg.com.br 

PORTA CORTA-FOGO 
 
A porta corta-fogo não costuma 
chamar muito nossa atenção, 
salvo quando em um teatro ou 
cinema somos informados de 
que “...nas laterais há portas 
corta-fogo destravadas e com 
barras antipânico...”. 
 

Por definição a porta corta-fogo 
é do tipo de abrir com eixo 
vertical, composta de batente, 
ferragens e da porta em si, com 
a função de impedir ou retardar 
a propagação do fogo e calor. 
(NBR 11742, 3.1). 
 

Tão importante quando a 
manutenção da porta corta-
fogo é o estado da saída de 
emergência (manter limpo), 
bem como ter cuidados com os 
agentes corrosivos na limpeza 
das escadas de emergência. 

www.abnt.org.br 

REÚSO DA ÁGUA 
 
Com respeito ao reúso da água, 
o Brasil ainda não dispõe de 
normatização técnica específica 
para os sistemas de reúso da 
água. 
 

Este é um fator que tem 
dificultado a aplicação desta 
prática no país. 
 

No Brasil, vem buscando 
soluções possíveis para a crise 
de água, como ocorrido em 
2014, uma delas é reaproveitar 
o esgoto. Algumas cidades do 
país já adotam essa técnica, 
como Campinas-SP e Búzios-RJ. 
 

Para virar água de reuso, o 
esgoto passa por estações de 
tratamento equipadas com 
filtros especiais e membranas 
que retiram todas as 
impurezas. 

www.sabesp.com.br 

PORTARIA Nº 447 
 

O Ministério do Trabalho e 
Emprego, no dia 19 de 
Setembro de 2014, publicou a 
Portaria Nº 447, que institui no 
âmbito da Secretaria de 
Inspeção do Trabalho - SIT o 
Grupo Especial de Fiscalização 
Móvel de Combate ao Trabalho 
em Condições Análogas às de 
Escravo - GEFM. 
 
Com objetivo de erradicar o 
trabalho em condição análoga à 
de escravo, a instrução 
normativa tem entre suas 
atribuições programar as ações 
com base em planejamento 
anual, nas denúncias recebidas 
ou colhidas pelas unidades do 
TEM proporcionando maior 
eficácia, eficiência e efetividade 
nas operações. 
 

 www.portal.mte.gov.com 
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