
PROJETO DA ONU 
 
O Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente 
(Pnuma), o Ministério do Meio 
Ambiente e o Fundo Global 
para o Meio Ambiente 
lançaram no dia 28/07/15 um 
projeto para elaboração de um 
inventário das fontes e 
emissões de mercúrio no país.  
 

O objetivo é ter uma base de 
dados precisa para promover 
medidas para redução e 
eliminação do metal nessas 
fontes, minimizando riscos de 
contaminação do meio 
ambiente e protegendo a saúde 
humana. 
 

O Brasil não tem fontes 
naturais de mercúrio, ele é 
usado em vários processos 
produtivos e em produtos 
fabricados no país. 

www.protecao.com.br 
 

ATUALIZAÇÃO ABNT 
 
A ABNT publicou, em 30/07/15 
a norma ABNT NBR 14064:2015 
- Transporte rodoviário de 
produtos perigosos — 
Diretrizes do atendimento à 
emergência, elaborada pelo 
(ABNT/CB-16) Comitê Brasileiro 
de Transportes e Tráfego.  
 

Esta Norma estabelece os 
requisitos e procedimentos 
operacionais mínimos a serem 
considerados nas ações de 
preparação e de resposta 
rápida aos acidentes 
envolvendo o Transporte 
Rodoviário de Produtos 
Perigosos (TRPP). As ações de 
resposta às emergências 
contidas nesta Norma não 
limitam ou excluem a adoção 
de procedimentos e diretrizes 
mais rigorosos.  

www.abnt.org.br 

MUDANÇA NA PERÍCIA 
 
Em 16 de março de 2015 foi 
sancionado o novo Código de 
Processo Civil (Lei nº 13.105), 
que entrará em vigor a partir de 
17/03/2016 e provocará 
mudanças significativas, no 
sentido de tornar a prestação 
jurisdicional mais efetiva, 
exigindo modificações na 
conduta procedimental de 
todos aqueles que participam 
do processo, inclusive peritos e 
assistentes técnicos.  
 

Apesar de ser uma legislação 
do âmbito civil, as alterações 
deverão ser observadas 
também pelos peritos e 
assistentes técnicos que atuam 
na Justiça do Trabalho, como é 
o caso de médicos do Trabalho 
e engenheiros de Segurança do 
Trabalho. 

www.protecao.com.br 
 
 

PORTARIA Nº 945 
 
O Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE) alterou as 
regras para a concessão de 
autorização transitória de 
trabalho aos domingos e 
feriados civis e religiosos. 
 

A partir de agora, será 
concedida a autorização 
também aos empregadores que 
estabelecerem acordo coletivo 
específico com as respectivas 
entidade representativa dos 
trabalhadores. 
 

Basta que as partes façam o 
devido registro do acordo no 
MTE. As normas foram 
publicadas no dia 09 de Julho 
de 2015, conforme Portaria N° 
945, de 8 de julho de 2015. 
 

www.portal.mte.gov.br 
 
 

 
 

ENTRE NÓS 
 

Neste mês comemoramos um 
dia especial para todos que 
fazem parte deste time, é o 
aniversário da nossa empresa, a 
razão pela qual nós todos nos 
reunimos diariamente. 
 

Este dia representa mais um 
ano de muito trabalho, muita 
dedicação de todos e muitas 
realizações. Sabemos muito 
bem o desafio que é manter 
uma equipe coesa, unida e 
alinhada tecnicamente com a 
demanda do cliente. É um 
esforço conjunto que leva 
todos à excelência. 
 

Agosto é mês de festa e mais 
do que nunca temos motivos 
para nos orgulhar da camisa 
que vestimos!  
 

Parabéns e sucesso a todos 
nós! 
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SAÚDE EM DIA... 
 
Debatedores pediram a 
implementação das políticas 
públicas para a anemia 
falciforme em seminário na 
Câmara Municipal de Salvador 
(BA) sobre a doença, no dia 
10/08/2015. O evento foi 
promovido pela subcomissão 
especial da Comissão de 
Seguridade Social da Câmara 
dos Deputados criada para 
tratar da saúde da população 
negra do País. 
 

A anemia falciforme é a doença 
hereditária mais comum entre 
a população afrodescendente. 
Bahia e Rio de Janeiro são os 
estados que têm mais 
ocorrência do problema. A cada 
650 crianças que nascem na 
Bahia, uma tem doença 
falciforme. 

www.sissaude.com.br 

CURSO DO MÊS 
 
A SEGVIDA disponibilizará neste 
mês de agosto treinamentos 
mandatórios, de forma gratuita, 
os eventos contaram com a 
presença de empresas de 
diversos ramos de atividades. 
 
 Principais temas abordados: 
 

- 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 
 
Visitantes, fornecedores e 
outros que adentram na área 
operacional devem receber um 
mínimo de informação para sua 
própria segurança e dos 
trabalhadores da empresa. Seja 
por meio de um vídeo de 
integração ou de um protocolo 
escrito, confira quais 
informações devem ser 
fornecidas: 
 

- Proteção individual/coletiva 
necessária de acordo com a 
área visitada. 

- Número do ramal de 
emergência. 

- Sinais de alarme e 
emergência e testes que 
ocorrem. 

- Como proceder durante uma 
emergência. 

- Procedimentos em caso de 
acidentes. 

MEIO AMBIENTE 
 
Foi sancionada, no dia 
04/08/2015, a lei nº 
21.735/2015, que dispõe sobre 
a constituição de crédito 
estadual não tributário, fixa 
critérios para sua atualização, 
regula seu parcelamento, 
institui remissão e anistia e dá 
outras providências. 
 

A nova lei permite ao Sistema 
Estadual do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos (Sisema) 
anistiar multas ambientais de 
até R$ 15 mil, cujo auto de 
fiscalização ou boletim de 
ocorrência e de infração 
tenham sido emitidos até 
31/12/12, e no valor de até R$ 
5 mil, para auto de fiscalização 
ou boletim de ocorrência e de 
infração emitidos entre 
31/12/12 e 31/12/2014. 

www.meioambiente.mg.gov.br 
 
 
 

ESTATÍSTICA 
 
Está disponível no site de 
Estatística da Fundacentro, o 
Boletim “Acidentes de trabalho 
no Brasil em 2013: comparação 
entre dados selecionados da 
Pesquisa Nacional de saúde do 
IBGE (PNS) e do Anuário 
Estatístico da Previdência Social 
(AEPS) do Ministério da 
Previdência”,  elaborado por 
pesquisadores e tecnologistas 
da Fundacentro. 
 

Um dos problemas apontados 
no boletim é a disparidade de 
resultados existente entre os 
estados, considerando que as 
regiões Sudeste e Sul 
apresentam, significativamente, 
resultados melhores que os 
apresentados pelos estados 
Norte e Nordeste. 
 

www.protecao.com.br 
 
 
 

Inforvida 

Agosto/2015 

Disseminando com Responsabilidade 


