
EXTINTOR VEICULAR 
 

No dia 1º de Janeiro de 2015, 
entrou em vigor a 
determinação do CONTRAN – 
Conselho Nacional de Trânsito, 
contida na Resolução nº 
333/2009 em seu § 2º do Art. 
2º, institui que os veículos 
automotores só poderão 
circular equipados com 
extintores de incêndio com 
carga de pó ABC. 
 

O extintor de incêndio de pó 
químico tipo BC equipou os 
carros fabricados até 2004, já 
os carros fabricados a partir de 
2005 passaram a ser equipados 
com extintores de incêndio de 
pó químico do tipo ABC. 
Portanto os proprietários de 
veículos automotores 
fabricados até 2004 deverão 
regularizar seus extintores  até 
31/12/14. 
www.revistaemergencia.com.br 

EMENDA 45 
 
No mês de dezembro de 2014, 
a Emenda Constitucional 
45/2004 completa 10 anos.  
 

Até o ano de 2004, prevalecia o 
entendimento de que a 
competência para julgar as 
indenizações por acidente do 
trabalho era da Justiça Comum 
dos Estados e não da Justiça do 
Trabalho. A referida Emenda 
atribuiu esta competência à 
Justiça do Trabalho. 
 

O caminho para uma cultura 
prevencionista nas empresas 
passa pela ação dos órgãos 
envolvidos em todo o processo 
trabalhista, contudo, a Justiça 
do Trabalho tem mudado a 
visão de seu próprio papel em 
relação à Saúde e Segurança do 
Trabalho em nível nacional. 
 
 

www.protecao.com.br 

BHOPAL 30 ANOS 
 

No dia 3 de dezembro de 1984, 
ocorreu o mais grave acidente 
químico da história, em Bhopal, 
na Índia, causando, no primeiro 
momento, a morte de três mil 
pessoas asfixiadas por uma 
nuvem de gás.  
 

Estima-se a ocorrência de 20 
mil mortes. Outras 150 mil 
foram contaminadas. Muitas 
mulheres tiveram filhos com 
deficiências devido à má 
formação fetal. 
 

O acidente ampliado deve ser 
considerado pelo potencial do 
que pode causar. Isso se faz por 
uma análise de riscos. Outro 
problema é a questão do 
planejamento urbano. Quando 
há o acidente ampliado, as 
consequências atingem o 
entorno. 

www.fundacentro.gov.br 

Decreto eSocial 
 
No dia 11 de dezembro de 2014 
foi decretado a portaria nº 
8.373, instituindo o eSocial - 
Sistema de Escrituração Digital 
das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas. 
 

Estabeleceu-se as diretrizes 
gerais do eSocial e pontou seus 
princípios: viabilizar a garantia 
de direitos previdenciários e 
trabalhistas; racionalizar e 
simplificar o cumprimento de 
obrigações; eliminar a 
redundância nas informações 
prestadas pelas pessoas físicas 
e jurídicas; aprimorar a 
qualidade de informações das 
relações de trabalho, 
previdenciárias e tributárias; e 
conferir tratamento às 
microempresas e empresas de 
pequeno porte.  

www.protecao.com.br 

ENTRE NÓS 
 

Apesar da clara evolução 
apontada pelos profissionais 
que vivenciam o setor de Saúde 
e Segurança do Trabalho no 
que toca à prevenção nas 
empresas, os dados mostram 
que o Brasil ainda tem muito a 
melhorar. 
 

Números da OIT (Organização 
Internacional do Trabalho) 
colocam o país como o terceiro 
em acidentes fatais no mundo, 
e os dados computados pela 
Previdência Social apontam que 
o país tem uma média anual de 
700 mil acidentes de trabalho 
registrados. Em 2013, mais de 
3,6 milhões de processos 
chegaram ao TST (Tribunal 
Superior do Trabalho) no Brasil. 
 

Boa leitura! 
 

www.protecao.com.br 
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SAÚDE EM DIA... 
 
Segue algumas dicas para se 
manter hidratado durante o 
verão: 
 

- Dê preferência a água e aos 
sucos naturais. 

- Hidrata-se a todo momento. 
- Hidrata-se mesmo em 

momentos de descanso. 
- Consuma alimentos leves e 

ricos em carboidratos, com 
muita frutas e verduras. 

 

A água é o componente 
fundamental de todas as 
células do organismo. Ela ajuda 
a regular a temperatura 
corporal e o funcionamento 
dos órgãos, elimina toxinas, 
ajuda na lubrificação de 
mucosas e, por ser um 
solvente, age como um veículo 
de transporte de nutrientes. 
 

www.sissaude.com.br 

TRABALHO DOMÉSTICO 
 
O Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE) publicou dia 24 
de dezembro, a Portaria Nº 
2.020, de 23 de dezembro de 
2014,  aprova regras para a 
imposição de multas 
administrativas, previstas na 
legislação trabalhista, por 
infrações às normas de 
proteção referente ao trabalho 
doméstico. 
  

De acordo com a portaria, os 
valores terão como base de 
cálculo as multas da 
Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT). 
 

Serão considerados, para valor 
da multa, a gravidade da 
infração conforme tempo de 
serviço, idade e o número de 
empregados prejudicados. 
 

www.portal.mte.gov.br 

DICAS DO SURICATA 
 
O processamento de grandes 
volumes de substâncias 
químicas, como gases e 
vapores,  é a realidade de 
muitas empresas, fazendo 
parte de seu processo, 
contudo, fora de controle, pode 
gerar grandes transtornos. 
 

Pensando nisso, segue alguns 
itens que devem ser checados 
ao se trabalha em áreas com 
risco de vazamento de gás: 
 

- Análise do risco da área e da 
tarefa. 

- Mapeamento do local, 
indicando os possíveis riscos 
de vazamentos de gás e 
fontes de ignição. 

- Procedimento documentado 
do trabalho. 

- Plano de Resposta a 
emergência. 

www.fundacentro.gov.br 

MEIO AMBIENTE 
 

Acidentes com volumes cada 
vez maiores de produtos 
químicos perigosos em 
rodovias, ferrovias e hidrovias 
podem ocorrer em todo 
território nacional, oferecendo 
riscos significativos ao meio 
ambiente e à sociedade. 
 

O histórico de graves 
ocorrências com prejuízos 
ambientais e a deficiência na 
estrutura de atendimento foi o 
pilar para a construção do P2R2 
(Plano Nacional de Prevenção, 
Preparação e Resposta Rápida 
em Emergências Ambientais 
com Produtos Químicos 
Perigosos), que completou uma 
década em 2014.  
 

O programa foi criado por força 
do Decreto Presidencial n º 
5.098, em 4 de junho de 2004. 
 

www.revistaemergencia.com.br 

 
 

PRODUTOS PARA SAÚDE 
 

A ABNT publicou, em 11 de 
dezembro de 2014, a norma 
ABNT NBR 16064:2014 -
Produtos para saúde - 
Nãotecido - Segurança de 
aventais e campos cirúrgicos de 
barreira bacteriológica de alta 
eficiência - Requisitos e 
métodos de ensaio, elaborada 
pelo Comitê Brasileiro de 
Têxteis e do Vestuário 
(ABNT/CB-17). 
 

Esta Norma, especifica os 
requisitos e métodos de ensaio 
para aventais cirúrgicos, 
campos cirúrgicos de paciente e 
de mesa, confeccionados em 
nãotecido, utilizados como 
dispositivos médicos para 
pacientes, equipe médica e 
equipamentos.  
 

www.abnt.org.br 
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