
GESTÃO DE EMERGÊNCIAS 
 
Independente da região do 
país, a história costuma se 
repetir: um complexo industrial 
é criado, gera empregos e atrai 
trabalhadores de diferentes 
cidades.  
 

Estes, por sua vez, em busca de 
comodidade, escolhem a nova 
moradia em áreas próximas às 
empresas onde atuam. Para 
tanto, vale até ocupar espaços 
irregulares. 
 

Mesmo no entorno de plantas 
de alto risco, comunidades 
crescem até atingir significativo 
contingente populacional. É 
necessário uma ação que visa 
intensificar a conscientização e 
a preparação da comunidade 
para situações de emergência, 
buscando maior segurança para 
sociedade. 
www.revistaemergencia.com.br 
 
. 

SEGURANÇA  
 
No dia 03 de Outubro de 2014, 
a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária – Anvisa, 
lança o Manual de Segurança 
Contra Incêndio em Hospitais . 
 

Este manual tem como 
finalidade apresentar os 
conceitos fundamentais sobre 
fogo, incêndio e suas 
consequências, bem como as 
soluções para minimizar o risco 
e as decorrências de um 
eventual incêndio, auxiliando 
na definição de parâmetros e 
requisitos de segurança sobre o 
tema. 
 

O manual busca uniformizar as 
informações destinadas aos 
diversos usuários – projetistas, 
trabalhadores da saúde e 
autoridades sanitárias. 
 

www.revistaemergencia.com.br 

MOB EPI 
 
O aplicativo mob epi chegou 
para facilitar o dia a dia do TST. 
Com ele você pode consultar 
seus CAS, acompanhar seus 
vencimentos, administrar as 
EPI’s de sua empresa e muito 
mais. É uma fonte completa de 
informações sobre saúde e 
segurança do trabalho. 
 

No mob epi o TST conta com 
uma série de recursos, como: 

 

 Consulta de CAs por número, 
fabricante ou equipamento. 

 Consulta de fichas técnicas 
de EPIs de várias marcas e 
solicitação de amostras. 

 Criação e organização de 
grupos de EPIs conforme as 
áreas da empresa, para um 
controle rígido dos 
vencimentos dos Cas. 

 
www.mobepi.com.br 

LEI Nº 12.964 
 
A Lei nº 12.964, de 08 de Abril 
de 2014, publicada dia 
09/04/2014, altera a Lei nº 
5.859, de 11 de dezembro de 
1972, que dispõe sobre multa 
por infração à legislação do 
trabalho doméstico, e dá outras 
providências. 
 

A referida Lei preconiza a multa 
pela falta de anotação da data 
de admissão e da remuneração 
do empregado doméstico na 
Carteira de Trabalho e 
Previdência Social será elevada 
em pelo menos 100% (cem por 
cento). 
O percentual de elevação desta 
multa poderá ser reduzido se o 
tempo de serviço for 
reconhecido voluntariamente 
pelo empregador. 
 

www.trtsp.jus.br 
 

NOVEMBRO AZUL 
 
Porque os homens cuidam 
menos de si e da sua saúde? 
Pergunta relevante, mas 
realidade nos dados que 
apontam a mortalidade e a 
morbidade do público 
masculino. Os homens 
apresentam uma maior 
mortalidade do que as 
mulheres em praticamente 
todos os ciclos de vida. 
 

Novembro é o mês alusivo aos 
cuidados dos homens, com 
objetivo na prevenção do 
câncer de próstata.  
 

Com isso é importante que 
todos os homens a partir dos 
quarenta anos procurem um 
médico urologista e façam seus 
exames preventivos. Homem 
que se cuida tem atitude, 
valoriza a vida. 

www.saude.gov.br 
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VACINA TRÍPLICE VIRAL 
 
O Ministério da Saúde 
recomendou que crianças 
alérgicas a uma das proteínas 
do leite de vaca não tomem a 
vacina tríplice viral, que protege 
contra o sarampo, a rubéola e a 
caxumba. A recomendação foi 
feita porque 28 crianças 
tiveram reações alérgicas ao 
receber doses fornecidas pelo 
laboratório. 
 

Crianças com intolerância à 
lactose, no entanto, podem ser 
imunizadas normalmente. 
embora não exista na bula 
nenhuma contraindicação do 
uso da vacina em pessoas que 
apresentam alergia ao leite de 
vaca, a medida foi tomada 
como precaução. E informa 
que, em crianças alérgicas, a 
vacinação deverá ocorrer em 
uma data posterior. 

www.sissaude.com.br 

EVENTO DO MÊS 
 
As mulheres estão cada vez 
mais em destaque, seja na 
profissão ou estudo. No 
entanto, a discrepância de 
direitos entre homens e 
mulheres ainda é um fato que 
ocorre em pleno século 21. 
 
No último dia 07 de novembro, 
foi realizado o II Seminário de 
Sociologia da Fundacentro: 
Condições de Trabalho das 
Mulheres no Brasil. 
 

Com intuito de discutir sobre a 
realidade social do trabalhador 
e da trabalhadora, suas 
condições de trabalho e vida, 
sob o aspecto do conhecimento 
da sociologia e sua relação com 
área da saúde e segurança no 
trabalho. 
 

www.fundacento.gov.br 
 
 
 

TRABALHO INFANTIL 
 
Você sabia? Que no Brasil há 
um Plano Nacional de 
Prevenção e Erradicação do 
Trabalho Infantil e Proteção ao 
Adolescente Trabalhador. 
 

E tem como finalidade 
combater, por meio da 
fiscalização do trabalho, toda e 
qualquer forma de trabalho 
infantil, retirando as crianças do 
trabalho e facilitando-lhes o 
acesso à escola. A fiscalização 
atua em parceria com 
organizações governamentais e 
não-governamentais. 
 

O plano busca pela metas de 
eliminar as piores formas de 
trabalho infantil até 2015 e de 
erradicar a totalidade do 
trabalho infantil até 2020. 
 

www.portal.mte.gob.br 

MEIO AMBIENTE 
 

Em julho de 2014, o Conselho 
Nacional do Meio Ambiente – 
CONAMA, alterou a Resolução 
Nº 462, que estabelece 
procedimentos para o 
licenciamento ambiental de 
empreendimentos de geração 
de energia elétrica a partir de 
fonte eólica em superfície 
terrestre.  
 

Tendo em vista, que esses 
empreendimentos de energia 
eólica se apresentam como 
empreendimentos de baixo 
potencial poluidor e tem um 
papel imprescindível na 
contribuição para uma matriz 
energética nacional mais limpa. 
 

Energia eólica (energia que 
provém do vento) é uma das 
fontes alternativas de energia 
utilizada no Brasil. 

www.mma.gov.br 

SOBRECARGA TÉRMICA 
 
A FUNDACENTRO, em 2012, 
produziu um software para 
monitorar em todo o país a 
exposição ao calor dos 
trabalhadores rurais utilizando 
dados provenientes das 
estações meteorológicas do 
Instituto Nacional de 
Meteorologia – INMET. 
 

Com objetivo de foi de dar um 
passo no sentido do trabalho 
seguro e saudável no campo e 
em áreas urbanas abertas 
fornecendo às empresas 
responsáveis  uma ferramenta 
gratuita de gestão para 
monitorarem as condições 
térmicas de seus funcionários 
no trabalho a céu aberto, 
evitando  o adoecimento dos 
trabalhadores bem como 
evitando as perdas econômicas. 

www.fundacentro.gov.com.br 
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