
ATUALIZAÇÃO NR 15 
 
O Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE), publicou no 
dia 14/10/2014, a Portaria 
1.297, de 13 de Agosto de 
2014, aprovando o Anexo 1 
(Vibração) – da NR 09 
(Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais - PPRA), a 
Normativa ainda promoveu a 
alteração do Anexo 08 
(Vibrações) – da NR 15 
(Atividades e Operações 
Insalubres, e dá outras 
providências). 
 

Com as inovações trazidas pela 
Portaria, passa a caracterizar-se 
a condição insalubre, em grau 
médio, caso seja superado o 
limite de exposição ocupacional 
diária a vibrações em mãos e 
braços (VMB) e às vibrações de 
corpo inteiro (VCI). 

www.mte.gov.br 

ATUALIZAÇÃO NR 06 
 
O Ministério do Trabalho e 
emprego (MTE), publicou no 
dia 24/07/2014, a Portaria Nº 
1.134, de 23 de julho de 2014, 
aprovando a alteração da 
Norma Regulamentadora Nº 06 
– Equipamento de Proteção 
Individual (EPI). 
 
A principal alteração da NR 06 – 
EPI, ocasionada pela referida 
publicação, inclui no Art. 1º, no 
item B.1 - Óculos do Anexo I – 
Lista de Equipamento de 
Proteção Individual - da Norma 
Regulamentadora Nº 06 – EPI, 
aprovada pela Portaria 3.214, 
de 8 de junho de 1978, a alínea 
'e' com a seguinte redação: 
e) óculos de tela para proteção 
limitada dos olhos contra 
impactos de partículas 
volantes. 

www.mte.gov.br 
 
 

ADEQUAÇÃO DE EPIs 
 
Empresas usineiras e 
fabricantes de EPIs ganharam 
mais tempo para se adequarem 
às exigências da Portaria Nº 
392, 18 de julho de 2013. O 
prazo final havia se encerrado 
em 26 de julho, mas foi 
prorrogado por mais 12 meses 
pela Portaria Nº 440, publicada 
em julho 2014. 
 

Conforme o anexo da Portaria 
392, os requisitos mínimos 
exigirão que a luva seja 
projetada e fabricada de modo 
que o cortador de cana possa 
realizar sua atividade de 
maneira segura sem esforços 
adicionais para segurar o objeto 
que manipula. O objetivo é 
evitar dor, desconforto e 
problemas osteomusculares. 
 

 www.mte.gov.br 

LEI DE COTAS 
 
O dia 11 de Outubro é o Dia 
Nacional de Pessoas Portadoras 
de Deficiência Física, portanto, 
recomendamos nossos leitores 
se inteirar um pouco mais 
sobre o assunto. 
 

A chamada Lei de Cotas (Lei 
8.213 de 24 de julho de 1991) 
há mais de 23 anos, desde sua 
sanção, beneficia deficientes 
físicos, por todo Brasil, na 
promoção de oportunidades no 
mercado de trabalho, o que 
comprova a importância da Lei. 
 

Ela prevê que toda empresa 
com 100 ou mais funcionários 
deve destinar de 2% a 5% 
(dependendo do total de 
empregados) dos postos de 
trabalho a pessoas com alguma 
deficiência. 

www.brasil.gov.br 
 

ENTRE NÓS 
 

O movimento popular 
internacionalmente conhecido 
como Outubro Rosa é 
comemorado em todo o 
mundo. O nome remete à cor 
do laço rosa que simboliza, 
mundialmente, a luta contra o 
câncer de mama. 
 

O mês de outubro é dedicado 
exclusivamente a prevenção do 
câncer de mama, neste mês 
todas as mulheres entre 40 a 
69 anos de idade são 
estimuladas a fazer o exame 
mamográfico. Se você não está 
nessa faixa etária, informe suas 
amigas, familiares e conhecidos 
para conscientizar essa prática 
simples e que salva milhares de 
vidas! 
 

Compartilhe essa ideia! 
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SAÚDE EM DIA... 
 
A Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Insumos 
Estratégicos, ligada ao 
Ministério da Saúde, torna 
pública a decisão de incorporar 
o antirretroviral raltegravir para 
uso pediátrico no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 
 

O tratamento contínuo com o 
remédio evita que o DNA do 
HIV se integre ao material 
genético humano, ao inibir uma 
enzima específica e prevenir 
que o vírus se replique e infecte 
novas células. 
 
Além disso, a terapia reduz o 
risco de desenvolvimento de 
doenças associadas ao HIV, 
como pneumonia e 
tuberculose. 

 
www.sissaude.com.br 

 

EVENTO DO MÊS 
 
A Associação Brasileira de 
Metalúrgicos, Materiais e 
Mieração (ABM) promove entre 
os dias 14 a 16 de Outubro o 6º 
Workshop de Segurança e 
Saúde Ocupacional - Foco 
Industrial, em Ipatinga-MG. 
 
De acordo com a programação 
haverá cursos de cunho técnico 
para os participantes, como 
segue: NR 12 – Nova Proposta e 
Novas Soluções; Perícias de 
Insalubridade e Periculosidade; 
Tecnologias Educacionais e 
Interativas Aplicadas à 
Prevenção de Acidentes. 
 
Neste período profissionais da 
área terão oportunidade para 
network e aprimoramento 
profissional. 
 

www.abmbrasil.com.br 
 

DICAS DO SURICATA 
 
Segurança em movimentação 
de carga suspensa é mais que 
uma necessidade, é uma 
prioridade. Pensando nisso 
segue algumas dicas para uma 
operação segura: 
 
- Realizar operação somente 

por pessoas devidamente 
capacitadas e autorizadas. 

- Usar equipamentos de 
elevação de carga que sejam 
adequados para realizar seu 
içamento. 

- Certifique-se quanto ao 
planejamento da atividade 
(método, carga e plano de 
emergência). 

- Se atividade for realizada a 
céu aberto verifique 
condições climáticas. 

- Antes de iniciar a 
elevação/movimentação, 
isole a área. 
 
 
 

 

MEIO AMBIENTE 
 
A Construção Civil é 
reconhecida como uma das 
mais importantes atividades 
para desenvolvimento 
econômico e social e, por outro 
lado, comporta-se, ainda, como 
grande geradora de impactos 
ambientais, quer seja pelo 
consumo de recursos naturais, 
pela modificação da paisagem 
ou pela geração de resíduos. 
 

O setor tem uma grande 
desafio: como conciliar sua 
atividade produtiva com a 
sustentabilidade, sendo menos 
agressivo ao meio ambiente? 
 

Pensando nisso, a Resolução Nº 
307, de 05 de julho de 2002, 
estabelece diretrizes, critérios e 
procedimentos para geração de 
resíduos na construção civil. 

www.mma.gov.br 
 

 
 

20 ANOS DE PPR 
 

Construído de forma tripartite, 
a partir da Instrução Normativa 
n° 01, de 11 de Abril de 1994, o 
PPR - Programa de Proteção 
Respiratória traz informações 
detalhadas sobre seleção e uso 
de respiradores e foi 
responsável por vários avanços 
no setor.  
 
O programa é um conjunto de 
medidas práticas e 
administrativas que devem ser 
adotadas pelas empresas onde 
seja necessário o uso de 
respiradores. 
 
Além de disponibilizar o PPR 
gratuitamente pela internet, a 
Fundacentro busca disseminar 
o conteúdo do PPR por meio de 
palestras e cursos realizados 
em todo Brasil. 

www.fundacentro.gov.br 
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