
MANUAL DO NIOSH 
 
Uma parceria entre Vale e 
ABHO possibilita o acesso ao 
“Manual de Estratégia de 
Amostragem” do NIOSH. 
 

Esse Manual do NIOSH de 
orientação para a avaliação da 
exposição a riscos ambientais 
nos locais de trabalho é 
ferramenta essencial para a 
atuação dos higienistas 
ocupacionais. A publicação 
original em inglês [DHH 
(NIOSH) Publication Number 
77-173] encontra-se disponível 
gratuitamente no website do 
NIOSH. 
 

Para garantir o acesso a todos 
os seus colaboradores, dispôs 
documento na língua pátria, 
posteriormente compartilhou 
com os demais profissionais, 
por meio da ABHO. 

www.abho.org.br 

ATUALIZAÇÃO ABNT 
 
O Ministério do Trabalho e 
Emprego, publica dia 
08/01/2015, a Portaria Nº 05 
de 07 de Janeiro de 2015, que 
suspende os efeitos da Portaria 
MTE nº 1.565 de 13 de outubro 
de 2014 em relação aos 
associados da Associação 
Brasileira das Indústrias de 
Refrigerantes e de Bebidas não 
Alcoólicas - ABIR e aos 
confederados da Confederação 
Nacional das Revendas Ambev 
e das Empresas de Logística da 
Distribuição - CONFENAR. 
 
A Portaria nº 1.565 de 13 de 
outubro de 2014, aprova o 
Anexo 5 - Atividades Perigosas 
em Motocicleta - da NR 16 - 
Atividades e Operações 
Perigosas e dá outras 
providências. 

www.portal.mte.gov.br 

TRABALHO ESRCRAVO 
 
O Ministro do Trabalho e 
Emprego, Manoel Dias e a 
ministra da Secretaria de 
Direitos Humanos, Ideli Salvatti, 
assinaram, no dia 31/03/2015 a 
Nova Portaria Interministerial 
que disciplina regras de 
divulgação de nomes de 
empregadores que tenham sido 
autuados em ação fiscal 
caracterizadora de trabalho em 
condições análogas às de 
escravo, durante a Reunião 
Extraordinária da Comissão 
Nacional para Erradicação do 
Trabalho Escravo (Conatrae), 
em Brasília. 
 

A portaria trás as regras sobre o 
cadastro e revoga a Portaria 
Interministerial nº 2/2011. O 
TEM afirma que há necessidade 
de aprimoramento. 
 

www.portal.mte.gov.br 

REDUÇÃO DE ACIDENTES 
 
Com o objetivo de reduzir os 
acidentes do trabalho no país e 
intensificar  as fiscalizações, o 
ministro do Trabalho, Manoel 
Dias, lança no dia 31/03/2015 a 
Estratégia Nacional para 
Redução de Acidentes do 
Trabalho e promoveu a adesão 
do Governo Federal ao 
movimento Abril Verde – uma 
articulação nacional que busca 
a conscientização de 
trabalhadores e patrões para a 
melhoria das condições de 
trabalho e de saúde do 
trabalhador. 
 

O fato de o Brasil ter 
aumentado a geração de 
emprego leva a novos desafios, 
entre eles melhorar a qualidade 
do emprego no país. 
 

www.portal.mte.gov.br 
 

ENTRE NÓS 
 

O superintendente regional do 
Trabalho e Emprego no Rio de 
Janeiro, Antônio Albuquerque, 
no dia 26/03/2015, realizou na 
sede do Ministério do Trabalho 
e Emprego no Rio, a 44ª 
reunião do Sistema Brasileiro 
de Inteligência no Rio de 
Janeiro, que debateu a política 
de segurança para os Jogos 
Olímpicos de 2016. 
 

Organizada pela Agência 
Brasileira de Inteligência (ABIN) 
e com a participação de 
diversas instituições, incluindo 
as Forças Armadas, Autoridade 
Pública Olímpica e a Infraero, a 
iniciativa reforça a importância 
da integração de todas as áreas 
do serviço público para o 
sucesso na realização de um 
dos maiores eventos esportivos 
do planeta. 

www.portal.mte.gov.br 
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SAÚDE EM DIA... 
 
Cientistas da Georgia Health 
Sciences University, nos EUA, 
descobriram que 40 minutos de 
atividade física vigorosa por dia 
pode reduzir o risco de 
diabetes em crianças em idade 
escolar. 
 

A pesquisa revela que a prática 
de 40 minutos diários é mais 
eficaz do que 20 minutos 
diários para redução da gordura 
corporal total das crianças. 
 

A atividade física melhora a 
saúde das crianças, os períodos 
mais longos de exercício 
proporcionam maior benefício 
e que o aumento da atividade 
física entre as crianças com 
sobrepeso e obesidade poderia 
afastar o aparecimento da 
diabetes tipo 2. 
 

www.sissaude.com.br 
 

CURSO DO MÊS 
 
O Ministério do Trabalho e 
Emprego autoriza a realização, 
no período de 12 a 15 de abril 
de 2016, do VII Congresso 
Nacional de Condições e Meio 
Ambiente do Trabalho na 
Indústria da Construção, na 
cidade de Brasília – DF. 
 

Constitui, também, a Comissão 
Organizadora de Eventos, com 
o objetivo de coordenar em 
nível nacional a organização 
dos eventos do VII Congresso. 
 

Esta autorização dada pelo MTE 
tem como objetivo orientar 
sobre as responsabilidades 
durante todo o processo de 
programação e organização do 
evento, com intuito de melhor 
gestão. 
 

www.portal.mte.gov.br 

DICAS DO SURICATA 
 
Concentração reduzida, perda 
de motivação e reações mais 
lentas são características que, 
muitas vezes, acompanham os 
trabalhadores que exercem 
suas atividades em turnos. 
 

Nessas condições o risco de 
acidente de trabalho aumenta 
muito, principalmente em 
funções que envolvem 
operação de máquinas e outras 
tarefas que exijam vigilância. 
 

Veja algumas dicas para um 
trabalho seguro: 
- Pausas regulares nos turnos; 
- Ambiente bem iluminado; 
- Praticar exercícios físicos 

antissono (ginástica laboral); 
- Fora do trabalho estabelecer 

horários para dormir. 
 

www.protecao.com.br 

MEIO AMBIENTE 
 
O Ministério do Meio 
Ambiente, publica a Resolução 
nº 466, em 05 de Fevereiro de 
2015, onde estabelece 
diretrizes e procedimentos para 
elaboração e autorização do 
Plano de Manejo de Fauna em 
Aeródromos e dá outras 
providências. 
 

Plano de Manejo da Fauna em 
Aeródromos-PMFA é um 
documento técnico que 
especifica detalhadamente as 
intervenções necessárias no 
meio ambiente, natural ou 
antrópico, de um aeródromo 
ou diretamente nas populações 
de espécies da fauna, nativa ou 
exótica, com o objetivo de 
reduzir o risco de colisões com 
aeronaves.  
 

www.mma.gov.br 

EMERGÊNCIA EM EC 
 

Acidentes em espaços 
confinados exigem resposta 
eficaz, tendo em vista que o 
resgate, nesses casos, é 
realizado em condições 
adversas e demanda agilidade. 
No item “33.4.1” da NR 33 
preconiza que o empregador 
deve elaborar e implementar 
procedimentos de emergência e 
resgate adequados aos espaços 
confinados. 
 

Por isso, é indispensável uma 
adequada identificação e 
avaliação prévia dos riscos. O 
prévio conhecimento da 
configuração, tamanho e tipos 
de acessos ao espaço confinado 
são fundamentais métodos de 
resgate, e dos equipamentos de 
movimentação, resgate, 
ventilação, comunicação e 
proteção respiratória. 

wwwportal.mte.gov.br 
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