
NR 15 
 
 O Ministério do Trabalho e 
Emprego, publicou no DOU dia 
29/05/2015, a Portaria Nº 702 
de 28 de Maio de 2015, que 
estabelece requisitos para a 
prorrogação de jornada em 
atividade insalubre. 
 

A referida Norma preconiza que 
para as atividades insalubres, 
quaisquer prorrogações de 
jornada só poderão ser 
praticadas mediante autorização 
da chefia da unidade de 
segurança e saúde no trabalho 
da Superintendência Regional do 
Trabalho e Emprego 
correspondente. 
 

Foi inserido informações e 
procedimentos acerca do 
deferimento e indeferimento do 
pedido, bem como a validade da 
autorização. 

www.portal.mte.gov.br 
 
 

Portaria Nº 595 
 
O MTE, publicou no DOU no dia 
08/05/2015, a Portaria Nº 595 
de 07 de Maio de 2015, onde 
inclui nota explicativa no quadro 
de anexo à Portaria 518/2003, 
que dispõe sobre as atividades e 
operações perigosas com 
radiações ionizantes ou 
substâncias radioativas. 
 

Nota Explicativa: 
1. Não são consideradas 
perigosas, para efeito deste 
anexo, as atividades 
desenvolvidas em áreas que 
utilizam equipamentos móveis 
de Raios X para diagnóstico 
médico. 
2. Áreas tais como emergências, 
centro de tratamento intensivo, 
sala de recuperação e leitos de 
internação não são classificadas 
como salas de irradiação em 
razão do uso do equipamento 
móvel de Raios X. 

www.portal.mte.gov.br 

NR 18 
 
O Ministério do Trabalho e 
Emprego, publicou no DOU  dia 
08/05/2015, a Portaria Nº 597 
de 07 de Maio de 2015, 
alterando o item 18.14 – 
Movimentação e Transporte de 
Materiais e Pessoas – da NR 18 – 
Condições e Meio Ambiente de 
Trabalho na Indústria da 
Construção. 
 

A referida Norma entra em vigor 
na data de sua publicação, 
exceto em relação ao disposto 
na alínea “f” do item 18.14.22.4 
e no item 18.14.23.8 que entram 
em vigor no prazo de 90 a 189  
Além, disso prorrogou a data de 
início da vigência do item 
18.14.25.4 da NR 18, cuja 
redação foi dada pela Portaria 
Nº 224, de 06 de maio de 2011, 
em relação aos elevadores 
instalados até o dia 10/05/15 
para o dia 01/01/16. 

www.portal.mte.gov.br 
 
- 

Extintor Veicular 
 
O Conselho Nacional de Trânsito 
(Contran) atendeu ao pedido do 
ministro das Cidades, Gilberto 
Kassab, apresentado ao 
Departamento Nacional de 
Trânsito (Denatran), para 
prorrogar por mais 90 dias a 
obrigatoriedade do uso dos 
novos extintores veiculares do 
tipo ABC. A decisão foi tomada 
durante a reunião do Conselho 
nesta quarta-feira (17/06). Com 
a publicação no Diário Oficial da 
resolução, a nova data será 1° de 
outubro de 2015. 
 

O motivo para essa prorrogação 
seria para atender a um pedido 
da ABIEX - Associação Brasileira 
das Indústrias de Equipamentos 
Contra Incêndio e Cilindros de 
Alta Pressão, sob alegação da 
falta de tempo hábil para 
abastecer o mercado. 
www.revistaemergencia.com.br 

ENTRE NÓS 
 

A SEGVIDA realizou no dia 08 
de maio de 2015, na cidade de 
Ponte Nova/MG o plantio de 
mudas de árvores referente ao 
“Programa ECO Contrato” que 
consiste em um programa 
socioambiental, onde para cada 
contrato assinado com a nossa 
empresa uma árvore é plantada 
em locais pré-definidos. 
 
O evento foi realizado em 
parceria com a Prefeitura 
Municipal de Ponte Nova, onde 
a mesma disponibilizou as 
mudas e o local para o plantio, 
a SEGVIDA juntamente com 
seus colaboradores realizaram  
o plantio das árvores. 
 

Boa leitura! 
 
concretas de Meio Ambiente. 
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SAÚDE EM DIA... 
 
Segundo dados publicados pelo 
Ministério da Saúde, a 
vacinação contra a gripe pode 
reduzir entre 32% e 45% o 
número de hospitalizações por 
pneumonias geradas por casos 
de agravamento da gripe e de 
39% a 75% a mortalidade por 
complicações da influenza. 
 

A Sociedade Brasileira de 
Imunização mostra que a 
vacinação contra a gripe 
também reduz em 50% os 
índices de faltas no trabalho e 
melhora o rendimento do 
profissional. 
 

Um estudo do médico do 
trabalho Eduardo Arantes 
mostra que, para cada R$ 1 
investido em vacina, a empresa 
possui um retorno de R$ 3,50 
com a redução do absenteísmo. 

www.sissaude.com.br 

CURSO DO MÊS 
 
A SEGVIDA disponibilizou no 
mês de maio treinamentos 
mandatórios, de forma gratuita, 
os eventos contaram com a 
presença de empresas de 
diversos ramos de atividades. 
 
 Foram realizados os seguintes 
treinamentos: 
- Programa de Proteção 

Protetora (PPR). 
- Programa de Proteção 

Auditiva (PCA). 
- Equipamento de Proteção 

Individual (EPI). 
- Ordem de Serviço (OS). 
- NR 07 Primeiros Socorros. 
- Combate a Incêndio. 

 
Fique atento à nossa 
programação, mensalmente, 
iremos disseminar datas 
referente aos treinamentos 
gratuitos. 

DICAS DO SURICATA 
 
Trabalhadores expostos a altas 
temperaturas no seu ambiente 
laboral correm o risco de 
desenvolver alguns problemas 
de saúde, como insolação, 
exaustão cãibras e erupções de 
pele. 
 

Portanto, segue medidas a 
serem adotadas:  
 

Agendar trabalhados de 
manutenção e reparos em 
locais quentes em meses mais 
frio do ano; 
Marcar os trabalhos com 
exposição ou geração de calor 
para os períodos mais frescos 
do dia; 
Aclimatar os trabalhadores; 
Reduzir ao máximo a 
necessidade de esforço físico 
dos trabalhadores. 
 

www.protecao.com.br 
 

MEIO AMBIENTE 
 
Em 1972, durante a Conferência 
das Nações Unidas sobre o Meio 
Ambiente Humano, em 
Estocolmo, a Organização das 
Nações Unidas (ONU) instituiu 
o Dia Mundial do Meio 
Ambiente, que passou a ser 
comemorado todo dia 05 de 
junho.  
 

O objetivo principal é chamar a 
atenção de todas as esferas da 
população para os problemas 
ambientais e para a importância 
da preservação dos recursos 
naturais, que até então eram 
considerados, por muitos, 
inesgotáveis. 
 

E importante que as sociedades 
busquem à sustentabilidade  
para que o desenvolvimento 
socioeconômico e a conservação 
da natureza deixe de ser mera 
utopia. 

www.wwf.org.br 
 

 

GESTÃO DE RISCO 
 

Nas diversas áreas da 
engenharia, a avaliação de risco 
é um tópico muito importante e 
que permeia todas as atividades, 
desde o projeto conceitual até o 
projeto construtivo. Quanto 
antes a avaliação de risco for 
iniciada, melhores serão os 
resultados, menor será o 
investimento de implantação dos 
controles e mais alternativas 
viáveis poderão ser analisadas. 
 
De acordo com a norma ABNT 
NBR ISO 31000:2009, as fases do 
gerenciamento de risco 
envolvem: escopo, avaliação do 
risco, implementação de 
controles e informações de 
retorno.  
 

Dentro de cada etapa há 
diversos processos até chegar 
em um nível satisfatório de 
segurança. 

www.protecao.com.br 
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