
AMIANTO 
 
A ANAMT - Associação Nacional 
de Medicina do Trabalho, 
vinculada à Associação Médica 
Brasileira (AMB) publicou uma 
nota de repúdio à Portaria nº 
1287, divulgada pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego no dia 
30 de setembro de 2015, que 
institui comissão especial para 
debater o uso do amianto. 
 

O objetivo da Portaria nº 1287 
é debater o uso do amianto no 
Brasil, sob o prisma do uso 
seguro. 
 

Os médicos defendem a saúde 
do trabalhador alegando que a 
questão é grave porque o 
amianto crisotila é cancerígeno 
humano e que seria um 
conceito falacioso falar que 
existiria algum "uso seguro" do 
amianto crisota. 

www.protecao.com.br 

REFORMULAÇÃO NR18 
 
A reformulação da NR 18 - 
Condições e Meio Ambiente de 
Trabalho na Indústria da 
Construção celebrou 20 anos 
no mês de julho de 2015.  
 

Uma nova revisão está em 
discussão desde 2013 e se 
espera que seja concluída em 
breve. Proposta elaborada pelo 
Grupo Técnico Tripartite - GTT 
foi colocada em consulta 
pública à sociedade. 
 

A inovação dos processos 
produtivos da indústria da 
construção vem acompanhada 
de novas situações de perigo. 
Para minimizar a exposição dos 
trabalhadores aos riscos deste 
novo cenário existe a 
necessidade da atualização da 
norma.  

www.protecao.com.br 

PORTARIA Nº 09 
 
A Portaria Interministrerial Nº 
09, de 07 de Outubro de 2014, 
publicou a 01 (um) ano a Lista 
Nacional de Agentes 
Cancerígenos para Humanos 
(Linach), como referência para 
formulação de políticas 
públicas, na forma do anexo da 
referida Portaria. 
 

No Art. 2º, preconiza que os 
agentes cancerígenos de que 
trata a Linach são classificados 
de acordo com os seguintes 
grupos: 
I. Grupo 1 - carcinogênicos 

para humanos; 
II. Grupo 2A - provavelmente 

carcinogênicos para 
humanos; 

III. Grupo 2B - possivelmente 
carcinogênicos para 
humanos. 

www.mte.gov.br 
 

REPUDIO À PORTARIAS 
 

O Sindicato Nacional dos 
Auditores Fiscais do Trabalho - 
Sinait dirige-se à sociedade 
brasileira e aos trabalhadores, 
para denunciar medidas que 
foram tomadas com Ministério 
do Trabalho e Emprego com o 
Ministério da Previdência 
Social. 
 

A primeira, Portaria nº 
1287/2015, reabre a discussão 
do uso do amianto no país, 
consideram que mundialmente 
já está pacificado o 
entendimento de que não há 
"uso seguro" para a crisotila. 
 

A segunda Portaria, de nº 
1288/2015, elastece para até 
29 anos a possibilidade de 
contratação de aprendizes em 
empresas para fins de 
cumprimento de cotas da Lei 
10.097/2000. 

www.protecao.com.br 

ENTRE NÓS 
 

O mês de outubro é dedicado 
exclusivamente a prevenção do 
câncer de mama. Conhecido 
por "Outubro Rosa", 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! 
 

O câncer de mama é o segundo 
tipo de câncer mais frequente 
no mundo e, apesar de 
também atingir os homens, as 
mulheres, acima de 35 anos, 
são o principal alvo. 
 

Boa leitura! 
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SAÚDE EM DIA... 
 
O Brasil se tornou o maior 
consumidor mundial de 
agrotóxicos, ultrapassando 1 
milhão de toneladas em 2009, 
o que representa o consumo 
médio de 5,2 kg de veneno 
agrícola por habitante. 
 

Neste mês de outubro, a 
Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável 
discutiu sobre o consumo de 
agrotóxicos e o incentivo à 
produção de alimentos 
orgânicos no Brasil. 
 

Foi recomendando a redução 
progressiva do uso de 
agrotóxicos utilizados no País e 
alertando para os riscos dessas 
substâncias para a saúde e para 
a incidência de câncer. 
 

www.sissaude.com.br 

CURSO DO MÊS 
 
Neste mês de outubro a 
SEGVIDA ministrará (02 dois) 
treinamento de Segurança em 
Moto Pitolagem para 
colaboradores de uma rede 
empresarial renomada no 
mercado. 
 

Este curso visa desenvolver 
valores de segurança e 
cidadania e promover o 
aprimoramento de técnicas de 
pilotagem de motocicletas. 
 

Os treinamentos serão 
realizados nas cidades de 
Ipatinga e João Monlevade, 
Minas Gerais. 
 

Caso seja de seu interesse, 
realizar a capacitação de seus 
funcionários que necessitam 
utilizar este veículo como meio 
de transporte no serviço, entre 
contato conosco. 

DICAS DO SURICATA 
 

Um grande fluxo de veículos e o 
cumprimento de prazos 
apertados são alguns dos 
desafios enfrentados pelos 
motociclistas todos os dias. 
Veja abaixo algumas 
informações importantes para 
exercer a atividade de maneira 
saudável e segura no trânsito: 
 

- Mantenha-se ao alcance 
visual dos retrovisores dos 
motoristas; 

- Ande de farol acesso; 
- Sinalize com setas quando 

for mudar de pista; 
- Não “costure” o trânsito 

entre veículos em 
movimento; 

- Preste atenção nas 
condições da pista; 

- Dê preferência de passagem 
aos pedestres; 

- Mantenha-se concentrado e 
não utilize celular. 

MEIO AMBIENTE 
 
A força Nacional de Proteção 
Civil sugere a implantação de 
uma equipe de pronta-
resposta, coordenada pela 
Secretaria Nacional de Proteção 
e Defesa Civil, que possa atuar 
em situações de desastres de 
grande magnitude. 
 

Durante muitas décadas, os 
desastres eram considerados 
unicamente como atos da 
natureza e os países afetados 
limitavam grande parte de seus 
esforços ao resgate das vítimas. 
 

Com o passar do tempo, e 
depois de dezenas de milhares 
de registros de eventos 
adversos, este comportamento 
evoluiu para um foco mais 
proativo devido ao número 
cada vez maior de profissionais. 
www.revistaemergencia.com.br 

MÉDICO DO TRABALHO 
 

Comemora-se no dia 4 de 
outubro, no Brasil, o Dia do 
Médico do Trabalho, 
especialidade médica que luta 
pelo direito de o trabalhador 
exercer suas atividades em um 
ambiente de trabalho seguro e 
saudável, digno e decente. Essa 
foi iniciada pelo médico italiano 
Bernardino Ramazzini ainda no 
século XVII. 
 

Quatro séculos depois, a luta 
continua e sensibiliza não só os 
profissionais já atuantes, como 
também muitos estudantes de 
Medicina. 
 

A importância da especialidade 
é cada vez mais reconhecida, 
pois influencia positivamente 
não só a saúde do trabalhador, 
como a de toda sua família e de 
seu entorno. 

www.protecao.com.br 
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