
BOATE KISS 01 ANO 
 
A tragédia da boate Kiss, onde 
morreram cerca de 242 mortos, 
no Rio Grande do Sul, fez 01 
ano neste mês, trazendo à tona 
uma discussão sobre a criação 
de uma norma nacional sobre 
Combate a Incêndio.  
 
Segundo as investigações, itens 
básicos como rota de fuga, uso 
de materiais que não propagam 
a chama (isolamento acústico), 
ações da brigada de incêndio, 
contribuíram para a tragédia. 
 
No formato atual, os estados 
são responsáveis por elaborar 
suas normas de combate à 
incêndio, em Minas Gerais nós  
temos 37 Instruções Técnicas, 
que regulamentam o assunto, 
(www.bombeiros.mg.gov.br). 
 

www.g1.globo.com 

O IMPACTO DA NR 12 
 
As adaptações exigidas pelo 
MTE desde sua aprovação da 
nova Norma Regulamentadora 
12 que dispõe sobre segurança 
no trabalho com máquinas e 
equipamentos, têm gerado 
discussões cada vez mais 
acirradas entre as empresas e 
governo brasileiro. Segundo a 
CNI (Confederação Nacional das 
Indústrias), a indústria brasileira 
não estaria preparada para 
arcar com esta dívida, cerca de 
R$ 100 Bilhões.  
 
Contudo, na ocasião de revisão 
da norma, os representantes da 
indústria validaram o proposto. 
 
E por isso, tramita um Projeto 
de Decreto Legislativo que visa 
sustar os efeitos da NR 12. 
  

www.protecao.com.br 

ESTAÇÃO CALOR 
 
O verão é talvez a estação mais 
esperada do ano, pois temos as 
férias escolares, o sol com a sua 
intensidade máxima, resultado? 
Praia, clubes, cachoeiras são os 
lugares mais procurados.   
 
Contudo, nestes dias em que os 
picos passam de 40°, devemos 
nos ater a ingestão de líquidos, 
no mínimo 03 litros ao dia, e 
evitar ingerir bebida alcoólica.  
 
O controle das exposições ao 
sol entre 09h da manhã e 16h 
da tarde, evitar a prática de 
atividades físicas ao ar livre 
nestes períodos de pico, e um 
cuidado maior na preparação 
dos alimentos, são ações que 
previnem complicações como 
diarreia e desidratação. 
 

www.portalsaude.gov.br 

CONSULTA PÚBLICA 
 
A norma regulamentadora 15 
do Ministério do Trabalho está 
sendo revisada, com os anexos 
03 e 08 sob consulta pública. 
 
Em ambas as propostas, o MTE 
propõe incluir como base uma 
análise preliminar dos riscos, 
objetivando o fornecimento de 
importantes subsídios à gestão 
dos riscos, bem como a tomada 
de decisão na implantação das 
medidas de controle, bem 
como suporte a uma posterior 
avaliação quantitativa, quando 
necessária.  
 
E por isso, o grande desafio dos 
profissionais da área, é a busca 
por atualizarem suas técnicas, 
às novas exigências legais do 
MTE. 

www.mte.gov.br 

ENTRE NÓS 
 
Nos dias atuais, os profissionais 
que atuam na área de saúde e 
segurança do trabalho vivem 
um momento importante, pois 
as normas (NR) veem sofrendo 
revisões significativas e trazem 
consigo novas exigências, com 
exemplo, temos a tão discutida 
norma de Saúde e Segurança 
em Máquinas e Equipamentos 
(NR 12). 
 
Contudo surge um alerta, pois, 
como os profissionais da área 
de saúde e segurança estão se 
preparando tecnicamente para 
apoiar as empresas que atuam, 
na implantação destas novas 
exigências. 
 
E por isso, a SEGVIDA apresenta 
o primeiro INFORVIDA de 2014. 

 
Ótima leitura! 
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