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ATITUDE E COMPROMETIMENTO – VOCÊ JÁ OUVIU FALAR?
Mais de 5.000 trabalhadores já assistiram a palestra “Atitude e
Comprometimento”. Trata-se de uma Intervenção de Segurança para a prevenção
de acidentes do trabalho. O palestrante “Mágico das Palavras” é um personagem
idealizado pela Qualiseg. A palestra tem uma duração de 15 minutos e é
ministrada no próprio setor onde os trabalhadores executam suas atividades. Em
15 minutos são abordados os seguintes temas: determinação, participação,
disciplina, tempo, colaboração, diálogo e consciência.
Os temas são abordados com objetividade e clareza. Além da palestra, manuais de bolso personalizados são
distribuídos aos ouvintes que podem através dele acompanhar os oito temas abordados durante a intervenção.
A palestra consiste em sugerir os trabalhadores que a diminuição dos acidentes não vai acontecer com um passe
de mágica, mas sim com atitude e comprometimento de todos. Solicite um orçamento para a Qualiseg. Acesse o
Link e veja o Vídeo http://www.youtube.com/watch?v=uWUGtMOQkXg

Programa de Controle Médico e Saúde
Ocupacional – PCMSO - NR 7
MEDICINA DO TRABALHO
O nome mais adequado é na verdade
Medicina Ocupacional. A Norma
Regulamentadora NR7 que prevê o
PCMSO foi publicada em junho de 1978,
porém, muito antes disso os Exames
Médicos com foco na saúde ocupacional já eram obrigatórios.
A sigla PCMSO significa Programa de Controle Médico e Saúde
Ocupacional. Para a elaboração do programa, o Médico do
Trabalho baseia-se nos riscos levantados pelo PPRA – Programa
de Prevenção de Riscos Ambientais e na falta deste, através de
um levantamento feito pelo próprio médico no setor e nas
atividades do trabalhador.
Através do levantamento de riscos e outros dados
administrativos como sexo, idade, por exemplo, o medico
determina a periodicidade dos exames clínicos periódicos e
complementares.
EXAMES COMPLEMENTARES: O objetivo desses exames
é o de investigar se os agentes aos quais o trabalhador está
exposto estão ou não afetando a sua saúde e quando realizados
no exame admissional, o objetivo é verificar se o trabalhador já
é ou não portador de uma doença ocupacional ou se ele está
saudável para realizar as atividades para o qual será contratado.
Por exemplo, se um trabalhador esteve, está ou será exposto ao
Ruído, o exame complementar é a Audiometria, no caso de
exposição à poeira respirável os exames complementares
recomendados são espirometria e RX de tórax. Os exames
complementares estão relacionados com o risco identificados
nas atividades ou no ambiente de trabalho.

Continua na próxima edição com a NR7...

CONTA GOTAS...
LISTA DE DOCUMENTOS PASSÍVEIS
DE FISCALIZAÇÃO

Check List Documentação Legal
Confira se a documentação de sua empresa está
em ordem:
Segurança do Trabalho
Programa de Treinamento
Instruções de Segurança – Ordem de Serviço
CAI- Certificado de Aprovação Industrial
Registro do SESMT na DRT
Registro dos Profissionais do SESMT
C.A Certificado de aprovação de EPI’s
Fichas de Entrega de EPIs e Treinamento
PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
Laudo de instalações Elétricas
Laudo dos Aterramentos
Laudo de Aterramento do pára-raios
Treinamento/reciclagem para operadores de empilhadeira
Treinamento/ reciclagem para operadores de pontes rolantes
PPRPS – Programa Prevenção Risco em Prensas e Similares
Laudo Ergonômico

Inventário das Caldeiras/vasos sob pressão
Prontuário das Caldeiras
Registro de Segurança
Projeto de Instalação
Projetos de Alteração ou Reparo
Relatórios de Inspeção
Treinamento para Operadores de caldeira

NR’s
1
1
2
4
4
6
6
9
10
10
10
11
11

12
17
NR’s
13
13
13
13
13
13

Continua na próxima edição com a NR13...

ALGUNS CLIENTES QUALISEG

O seu departamento de Segurança e Medicina
Ocupacional – 4727.1178

http://www.youtube.com/watch?v=w23sRrgtKJg

Geraldo Camilo Campos

