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ACIDENTES DO TRABALHO MATAM, EM MÉDIA, UM POR DIA EM SÃO PAULO
Os acidentes de trabalho matam, em média, mais de uma pessoa por dia no estado de São
Paulo. Os dados, do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador e da Divisão de Saúde
do Trabalhador da Vigilância Sanitária Estadual, referem-se ao ano de 2012, quando foram
registradas 444 mortes no estado em decorrência desse tipo de acidente.
Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, apenas no último ano, foram feitos 25.486
atendimentos ambulatoriais ou emergenciais – cerca de 70 por dia, no Sistema Único de
Saúde (SUS) por causa de acidentes de trabalho. (acesse o link e leia o texto na íntegra:

http://www.aasp.org.br/aasp/imprensa/clipping/cli_noticia.asp?idnot=14960)

PPRA - NR 9

CONTA GOTAS...
PROGRAMA DE PREVENÇÃO
DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA

Em linhas gerais o PPRA –
Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais desenvolve-se através
das etapas de: antecipação e
reconhecimento
dos
riscos;
estabelecimento de prioridades e
metas de avaliação e controle; avaliação dos riscos e da
exposição dos trabalhadores; implantação de medidas de
controle e avaliação de sua eficácia; monitoramento da
exposição aos riscos; registro e divulgação dos dados.
Importa ressaltar que a etapa de monitoramento da exposição
aos riscos exige do coordenador do programa um
conhecimento dos limites de tolerância dos diversos agentes
elencados na NR 15 e que, seus resultados orientam o plano
de ação de Engenharia e os monitoramentos biológicos
previstos na NR7 - PCMSO.
O termo antecipação mostra a necessidade de buscarmos
sempre identificar os potenciais riscos à saúde antes que um
determinado processo industrial seja implementado ou
modificado, ou que novos agentes sejam introduzidos no
ambiente de trabalho.
O termo reconhecimento refere-se a toda análise e
observação do ambiente de trabalho a fim de identificarmos os
agentes existentes, os potenciais de risco a eles associados e
qual prioridade de avaliação ou controle existe nesse
ambiente de trabalho.
Os termos avaliação e controle designam principalmente as
monitorações que serão conduzidas no ambiente de trabalho.
Estes termos expressam, resumidamente, o método de
trabalho
da
higiene
ocupacional:
antecipação,
reconhecimento, avaliação e controle.

LISTA DE DOCUMENTOS PASSÍVEIS
DE FISCALIZAÇÃO

Check List Documentação Legal
Confira se a documentação de sua empresa está
em ordem: Parte Final
Prefeitura
Alvará de licença e funcionamento da prefeitura
Plantas aprovadas pela prefeitura
AVS- Auto de Verificação de Segurança
Atestado do uso de ocupação do solo
Alvará de licença e funcionamento
Meio Ambiente
CADRI- Certificado Aut. de Disposição de Resíduo Industrial
LI- Licença de Instalação
LF- Licença de Funcionamento
Relatório Anual de Movimentação de Resíduos Industriais
CNEN – Fonte Radioativa
Licença de aquisição da fonte
Licença de transporte da fonte
Licença de utilização da fonte
Plano de radio proteção
Contrato de dosimetria radioativa
Relatório de Dosimetria – Controle de dose absorvida
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-

Alguns Clientes Qualiseg:

Continua na próxima edição...

NGK – Curso de Reciclagem NR 10
A QUALISEG realizou nos dias
15 e 16 de agosto o curso de
Reciclagem da NR 10 para
cinco funcionários NGK do
Brasil Ltda. O curso com
duração de 16 horas teve a
participação dos seguintes
funcionários:
Roberto Carlos S. Mendes, Clovis Massaaki Okitsu, Hélio Kenzo
Kudamatsu, Marcos Antonio Piquetti e Otavio Yassuo Sato.

ESPORTE: GERALDINHO ENTRE OS 10 MELHORES- BR

1º Dia http://www.youtube.com/watch?v=m6dHwGrvDds
2º Dia http://www.youtube.com/watch?v=3tZwIr4VaDM
3º Dia http://www.youtube.com/watch?v=t8bThworqrc

Geraldo Camilo Campos

