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A prevenção dos acidentes de trabalho é o objetivo da Norma Regulamentadora
10 (NR-10), garantindo a segurança e a saúde dos trabalhadores que atuem
direta ou indiretamente em instalações elétricas e serviços com eletricidade. As
determinações da NR-10 são expostas neste livro de maneira clara e didática,
cujos assuntos são organizados em sequência lógica para facilitar o estudo,
considerando a forma de planejamento e execução de qualquer serviço em
instalação elétrica. Destaca temas fundamentais como choque e arco elétricos,
análise de riscos, procedimentos de trabalho, equipamentos de proteção,
procedimento da reanimação cardiopulmonar (RCP) conforme as novas normas
internacionais, documentação necessária, processo de energização e
desenergização, técnicas de combate a incêndio, primeiros socorros e riscos
elétricos. Esta terceira edição revisada e atualizada, em virtude de novas
regulamentações, traz abordagem sobre acidente com abelhas e vespas; fonte
de calor direta e indireta, condições favoráveis para a combustão; vestimenta
antichama e um Modelo de Ordem de Serviço a fim de complementar o
aprendizado do leitor.
Normas Regulamentadoras da Legislação de Segurança e Saúde no trabalho
Comentadas.
Faça parte de uma equipe que está garantida no mercado de trabalho, o ramo
Florestal é um dos segmentos que mais cresce na atualidade. Com esta
competência você terá acesso a novos horizontes e mão de obra de alta
qualidade dentro da área. Não perca mais tempo conheça material de alta
qualidade com exercícios inteligentes que propiciarão, seu primeiro passo para
sua ascensão profissional.
Podemos dizer que as NRs existem para explicar, detalhar, mostrar como
cumprir o que determina a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Então de
certa forma, as NRs são a CLT comentada, ou se preferir, comentários sobre o
que a CLT determina. Determina que as normas regulamentadoras, relativas à
segurança e medicina do trabalho, obrigatoriamente, deverão ser cumpridas por
todas as empresas privadas e públicas, desde que possuam empregados
regidos de acordo com a CLT. Determina, também, que o Secretaria de
Segurança e Saúde no Trabalho – SST é o órgão competente para coordenar,
orientar, controlar e supervisionar todas as atividades relacionadas a Segurança
do Trabalho. Dá competência às Superintendências Regionais do Trabalho e
Emprego (SRTEs) regionais, determina as responsabilidades do empregador e a
responsabilidade dos empregados.
O direito à saúde e segurança do trabalhador é assegurado pela Constituição
Federal, que os incluiu no rol de direitos sociais que integram os direitos e
garantias fundamentais do cidadão, conforme a seguir: “Art. 7º São direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social, (…) XXII – redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de
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normas de saúde, higiene e segurança;” As Normas Regulamentadoras (NRs)
são normas complementares à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em
atendimento ao artigo 200 desta última, que incumbiu o Ministério do Trabalho
de estabelecer disposições complementares às normas referentes à segurança
e medicina do trabalho. O texto da CLT é anterior à promulgação da Carta
Magna atual, mas, por estar em perfeita consonância com os valores defendidos
pela Constituição, foi recepcionado pela ordem constitucional vigente e integra o
ordenamento jurídico brasileiro, sendo obrigatório o seu cumprimento. A
definição da CLT é no sentido de que as NRs possam normatizar, com um grau
maior de detalhe, sobre as medidas de prevenção de acidentes e os
equipamentos de proteção individual e, além disso, tratar com a atenção devida
as peculiaridades que envolvem o exercício da atividade sob exposição a agente
nocivo.
Este livro aborda de forma atualizada, clara e objetiva, todos os dizeres da Norma
Regulamentadora n. 17 – Ergonomia, interpretando as questões técnicas que devem
ser observadas para a manutenção das condições de conforto em um ambiente de
trabalho. Palavras-Chave: LTr, LTR, Editora, Jurídica, Trabalhista, Direito do Trabalho,
Direito Trabalhista, Reforma Trabalhista, Direito, Processo do Trabalho, Direito
Processual do Trabalho, Legislação, Doutrina, Jurisprudência, Leis, Lei, Trabalho, CLT,
Consolidação das Leis do Trabalho, Livro, Jurídico, Obra, Periódico, LTRED
O multiplicador é o profissional de qualquer área, que tem um conhecimento técnico
aprofundado sobre determinado tema e precisa repassá-lo para outros membros da
equipe, clientes ou parceiros. Assim desenvolve determinadas competências que irão
colaborar nesta “empreitada”. Ele não busca trabalhar em áreas que tem habilidade
especifica e especializada que podem fazer a diferença. Exemplos, desenvolver
capacitações especializadas, operacionais, administrativas, técnicas na indústria,
segurança no trabalho, orientação em serviços de saúde, comercio em geral
???????????????????????????,?????????????????,??????????????????????
????????,???????????,?????????????,??,????????,?????????????????,????????????,
??????????????.
Doenças provocadas por chumbo inorganico, ruido, benzeno, esforço repetitivo,
galvanização, po ou poeira, asbesto, agrotoxico e mercurio ; saude mental e trabalho ;
aids.
Maquinas E Equip. Nr 12 ComentadaClube de Autores
Indicada a alunos, professores, instrutores e demais profissionais da área, a obra apresenta
os conceitos mais relevantes da segurança do trabalho vistos em cursos técnicos,
tecnológicos e de graduação. Aborda os aspectos histórico e holístico da prevenção e
segurança do trabalho, a finalidade e a aplicação das normas regulamentadores do Ministério
do Trabalho, os conceitos de ambiente de trabalho, riscos e medidas de controle, mapa de
risco e sua utilidade prática. Detalha o conceito legal e prevencionista do acidente de trabalho,
modelos de CAT, formas de análise e investigação dos acidentes. Apresenta a CIPA, comenta
o processo eleitoral, as atribuições, os objetivos e o treinamento. Além disso, aborda o
SESMT, seus requisitos e código de ética. A segunda edição apresenta os conceitos
referentes aos agentes e riscos ocupacionais e a legislação e equipamentos de proteção
individual atualizados, reforçando os conhecimentos básicos necessários para a formação do
profissional na área de segurança ocupacional.
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A Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, vem trabalhando com muito esforço e
contemplando algumas vitórias nas ações preventivas no âmbito dos diversos setores de
produção. Este trabalho vem avançando positivamente e suas ações devem ser
diuturnamente disseminadas.
Esta obra reúne artigos de Auditores-Fiscais do Trabalho sobre a Lei n. 13.467/2017 que
instituiu a denominada “reforma trabalhista” que alterou mais de 100 artigos da Consolidação
das Leis do Trabalho — CLT. Transcorrido um ano de vigência do texto, as constatações da
Fiscalização do Trabalho contribuem para uma reflexão sobre os prejuízos que a “reforma”
trouxe para os trabalhadores. As mudanças impostas modificaram as relações de trabalho.
Foram criadas novas formas de contrato que deixam os trabalhadores inseguros e vulneráveis
– como é o caso do contrato de trabalho intermitente, e foi alterado o contrato de trabalho em
regime parcial. As incertezas jurídicas da “reforma trabalhista” estão patentes em vários
artigos da CLT que tratam da duração e da jornada de trabalho: prorrogação, compensação,
jornada 12 x 36, a supressão das horas in itinere e a possibilidade de redução do intervalo
intrajornada sem qualquer avaliação técnica. A terceirização, regulamentada pela Lei n.
13.429/2017 e que foi fortalecida pela lei reformista, também teve suas consequências
analisadas nesta obra. A proteção do trabalhador e a prevenção de acidentes de trabalho
ficaram seriamente comprometidas com o instituído no parágrafo único do novel Art. 611-B da
CLT, possibilitando a negociação por meio de convenção coletiva ou de acordo coletivo de
trabalho. Os articulistas desta coletânea trazem também ao debate os impactos na
sustentabilidade da Previdência pública. Constata-se, no dia a dia, que não só os direitos
trabalhistas individuais foram afetados com a Lei n. 13.467/2017. Também a representação
sindical dos trabalhadores foi bastante atingida com a modificação quanto às fontes de receita
das entidades sindicais, o que provocou um encolhimento em seu papel de representação
coletiva. Não obstante a prevalência do negociado sobre o legislado, os sindicatos não
conseguem transmitir a seus filiados a segurança que anteriormente ostentavam. Os relatos
trazidos nesta obra levam a essa constatação. O desmonte do Direito do Trabalho trazido pela
“reforma trabalhista” — que vai além do estabelecido na CLT — exigirá uma fiscalização estatal
cada vez melhor estruturada e com um corpo funcional robustecido, garantindo o preceito
constitucional. Palavras-Chave: LTr, LTR, Editora, Jurídica, Trabalhista, Direito do Trabalho,
Direito Trabalhista, Reforma Trabalhista, Direito, Processo do Trabalho, Direito Processual do
Trabalho, Legislação, Doutrina, Jurisprudência, Leis, Lei, Trabalho, CLT, Consolidação das
Leis do Trabalho, Livro, Jurídico, Obra, Periódico, LTRED
Aborda o trabalhador inserido em seu contexto de trabalho que é caracterizado por um diálogo
e conflito existente entre duas realidades: a prescrição, assentada sobre regras, normas,
procedimentos e demais formas de antecipação do trabalho e a atividade do trabalhador,
percebida na atuação, interpretação e intervenção do trabalhador para suprir e materializar as
demandas apresentadas pela proposta do capital. Nesse ir e vir, nos encontros e
desencontros provocados pelas relações entre capital e trabalho, os sujeitos, os
trabalhadores, passam a viver e trabalhar permanentemente as normas e valores que
circulam pela sociedade. A investigação, realizada numa oficina de equipamentos de
mineração da Companhia Vale do Rio Doce, especificamente numa borracharia, na cidade de
Nova Lima, Minas Gerais, entre os anos de 2007 a 2009, buscou conhecer as situações reais
de trabalho, desvelando a construção do conhecimento do trabalhador e as razões que os
levaram a se expor aos riscos de acidentes para concretizar os objetivos da produção. Essa
compreensão da realidade dos trabalhadores pode, ao menos parcialmente, produzir
intervenções e transformações das condições de trabalho que permitam manter e até auxiliar
na construção da saúde dos trabalhadores.

Esta obra discuti, dentre outros, os pontos positivos e os menos conservadores
incluídos na nova NR07 em cotejo com a sua redação anterior, o passo a passo
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da elaboração do PCMSO dentro do modelo de gestão, os V Pilares essenciais
para a gestão do PCMSO, referenciado a partir do modelo de gestão de SST da
OIT (2001) e da nova NR07 e NR01, e as consequências da gestão deficitária do
PCMSO para o médico do trabalho, empresas e previdência social, incluindo a
atuação do MPT e AGU. Por fim, apresentamos ao leitor um modelo prático de
gestão para o PCMSO. Este livro tem como público alvo os profissionais e
gestores da área de saúde e segurança do trabalho. Ele aborda questões
técnicas e éticas relacionadas ao PCMSO e traz um modelo simples e prático
para a sua gestão, abarcando todas as diretrizes da nova NR07, e de fácil
visualização dos seus resultados. Incluindo, dentre outros temas: Considerações técnicas e da ética médica acerca dos novos dispositivos da
Nova NR-07; - O passo a passo da elaboração do PCMSO dentro de um modelo
de gestão; - Os V pilares da gestão do PCMSO; - As consequências da gestão
deficitária do PCMSO; - Um modelo de gestão para o PCMSO. Sumário I.
Prefácio II. Introdução III. Procedimentos do Ministério Público do Trabalho de
interesse do Médico do Trabalho IV. Estatística dos procedimentos no âmbito do
MPT/MG acerca do temário meio ambiente do trabalho V. Considerações
técnicas e da ética médica acerca dos novos dispositivos da nova NR-07 VI.
NR-07 — Dos exames médicos à gestão da saúde do trabalhador VII. Elaborando
o PCMSO dentro de um modelo de gestão VIII. As consequências da gestão defi
citária do PCMSO IX. Os V Pilares da gestão do PCMSO X. Sugestão de modelo
de gestão para o PCMSO XI. Conclusão XII. Nota do autor XIII. Glossário XIV.
Bibliografia XV. Currículo do autor Palavras-Chave: LTr, LTR, Editora, Jurídica,
Trabalhista, Direito do Trabalho, Direito Trabalhista, Reforma Trabalhista, Direito,
Processo do Trabalho, Direito Processual do Trabalho, Legislação, Doutrina,
Jurisprudência, Leis, Lei, Trabalho, CLT, Consolidação das Leis do Trabalho,
Livro, Jurídico, ABDT, Academia Brasileira de Direito do Trabalho, Revista,
LTRED
Esta obra tem como principal objetivo suprir a ausência de um livro texto que
pudesse ser utilizado pelos profissionais da área. São abordados assuntos
envolvendo a segurança do trabalho, legislação aplicada à segurança do
trabalho, acidentes do trabalho (conceito legal e prevencionista), segurança do
trabalho e previdência social, doenças ocupacionais, serviço especializado em
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes, Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva,
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais, segurança nas instalações e serviços com eletricidade,
insalubridade e periculosidade, ergonomia, teoria do fogo, proteção contra
incêndios e explosões, extintores de incêndio, brigada de incêndio, condições
sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, sinalização de segurança e
demais instruções técnicas cobradas nos mais diversos concursos de nível
federal, estadual e municipal. A cada capítulo, o leitor poderá testar seus
conhecimentos com questões de concursos públicos na forma de múltipla
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escolha, com respectivo gabarito, facilitando assim os estudos daquele que
almeja ingressar na carreira pública.
O plano da obra "Tratado de Segurança e Saúde Ocupacional - Aspectos
Técnicos e Jurídicos" está dividido em sete volumes, tendo por roteiro básico o
conteúdo das Normas Regulamentadoras (NRs). Antes de abordá-las,
entretanto, o autor inseriu uma parte introdutória que trata primordialmente das
responsabilidades legais do empregador, teorias sobre infortúnio do trabalho,
além dos aspectos históricos da higiene ocupacional e legislação respectiva.
Aborda questões técnicas e seus fundamentos jurídicos. Apresenta o
entendimento jurisprudencial das normas e conta com ilustrações que facilitam a
assimilação da matéria. Neste último volume da coleção Tratado de Segurança e
Saúde Ocupacional estão presentes, inicialmente, os comentários à NR-29, que
trata do setor portuário. Em seguida, cuida a obra dos comentários à NR-30,
incluindo os aspectos de riscos em pesca profissional e atividades em
plataformas para exploração de petróleo e gás. Aborda ainda a NR-31, norma
que trata de atividades rurais e a NR-32, pertinente aos serviços de saúde. A
NR-33, referente aos espaços confinados, também recebeu aprofundada
análise. Do mesmo modo, os comentários à NR-34 trazem importantes
referências sobre a indústria de reparação e construção naval, ramo que
apresenta riscos consideráveis. Segue-se a análise da NR-35, sobre trabalhos
em altura, tendo imensa relevância prática. Ao final, o estudo da NR-36
apresenta os itens de segurança no setor de frigoríficos e abate. Foi ainda
incluído tópico especial sobre as lesões por esforços repetitivos ou distúrbios
osteomusculares relacionados ao trabalho.
Este livro aborda de forma atualizada, clara, prática e objetiva, a questão da
Insalubridade e da Periculosidade no Brasil, interpretando as questões técnicas
que devem ser observadas em sua caracterização. Palavras-Chave: LTr, LTR,
Editora, Jurídica, Trabalhista, Direito do Trabalho, Direito Trabalhista, Reforma
Trabalhista, Direito, Processo do Trabalho, Direito Processual do Trabalho,
Legislação, Doutrina, Jurisprudência, Leis, Lei, Trabalho, CLT, Consolidação das
Leis do Trabalho, Livro, Jurídico, Obra, Periódico, LTRED
O Centro Universitário Adventista de São Paulo, Campus Engenheiro Coelho,
apresenta aos senhores leitores seu terceiro volume da coletânea de livros
intitulados: Praticando uma Engenharia mais segura, divulgando desta forma os
trabalhos acadêmicos dos discentes e contribuindo para a divulgação do
conhecimento para toda a comunidade.
Permeiam esta obra temas essenciais ao entendimento dos equipamentos de
segurança e sua aplicação, tais como: origens e conceitos de segurança do
trabalho; procedimentos e legislação afim; ambiente de trabalho e mapa de
riscos; conceito legal e prevencionista dos acidentes; Comunicação de Acidente
de Trabalho (CAT); auxílio-doença; causas dos acidentes de trabalho;
programas de prevenção e medidas de proteção no trabalho; tipos de
equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC). São elencados,
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também, os benefícios do uso correto dos EPIs, sua limpeza e conservação,
além de prevenção e controle de riscos na operação de máquinas e instalações,
procedimentos burocráticos, controle de entrega de EPIs, treinamento e
conscientização, fiscalização e penalidades, auditorias de segurança, relatórios
técnicos e, por fim, as responsabilidades do empregado, do empregador, do
fabricante e do governo no cumprimento das NRs. Pode ser usado nos cursos
técnicos em Aeroportuário, Edificações, Geologia, Hidrologia, Mineração,
Qualidade, Reciclagem, Segurança no Trabalho, Sistemas a Gás, entre outros.
Possui material de apoio ao professor.
'O Desemprego Tem Cura?' faz um balanço extenso das experiências bemsucedidas, examina os fatores que vêm determinando o desemprego e
subemprego no Brasil e ressalta a grande potencialidade de geração de trabalho
na economia brasileira. 'O Desemprego Tem
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