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  MENSAGEM DA GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUAÇU 
 
Caro(a) aprendiz, seja bem-vindo(a)!  
 
 

Caros (as)  

Gostaríamos de dar-lhes as boas vindas, por meio de nossos cursos 

podemos promover a formação técnica profissional de adolescentes da nossa 

cidade.  

Neste contexto estamos apresentando a você um material desenvolvido 

para que tenha sempre a mão as ferramentas de aprendizado e de consulta 

durante a sua rotina. 

 A disciplina apresenta-se como uma ferramenta cotidiana, tornando este 

material de grande importância para a atuação profissional nos diversos 

estabelecimentos. 

 Por isso nosso principal objetivo consiste em desenvolver e capacitar 

adolescentes para o mundo do trabalho e empreendedorismo, entendendo 

como sujeitos de direitos em desenvolvimento, dentro de um ambiente 

profissionalizante, pelo qual se possa executar as tarefas da vida profissional e 

pessoal com eficiência, eficácia e efetividade. 

 Esperamos que sua experiência de estudo seja a melhor possível para 

que consiga estudar e desenvolver as práticas necessárias para o 

melhoramento de sua carreira profissional. 

 

Bons estudos! 
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HISTÓRIA DA GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUAÇU 

Em 1974, o Presidente da República João Figueiredo nomeou para 

assumir o município de Foz do Iguaçu o Coronel Clóvis Cunha Vianna, que 

permaneceu no cargo por dez anos consecutivos, acompanhado pela primeira-

dama, a senhora Léa Leoni Vianna, que, preocupada com as questões sociais 

que se despontavam, buscou conhecer a cidade e deparou-se com crianças 

engraxando sapatos e dormindo na rua. 

Com o propósito de realizar algo, acolheu oito meninos que viviam sem 

amparo à sede da Associação de Proteção a Maternidade e a Infância - APMI, 

e a partir destes, surge a Guarda Mirim de Foz do Iguaçu, inaugurada em 26 de 

julho de 1977. Para estabelecer a associação criou-se uma estrutura 

administrativa composta por 18 (dezoito) membros da sociedade civil, 

denominada como Conselho Deliberativo. 

Inicialmente o ideal baseava-se no escotismo, ou seja, os adolescentes, 

apenas meninos, recebiam disciplina rígida, usavam fardas, realizavam 

treinamentos em acampamentos e obedeciam às patentes e a hierarquia 

militar. Nessa época não se exigia uma idade mínima para ingressar na 

organização. Inúmeras crianças adentravam com dez anos, e o direito de 

escolha não era respeitado, sendo estes obrigados a frequentar a Guarda 

Mirim por determinação dos pais. Após um período de treinamento em ordem 

unida firmava-se um convênio entre a Guarda Mirim e os estabelecimentos, e 

os atendidos eram encaminhados para o trabalho sem nenhuma garantia 

trabalhista ou previdenciária. 

Em 2001, a organização assinou um Termo de Ajuste de Conduta - TAC 

com o Ministério Público do Trabalho - MPT e implantou o Programa de 

Aprendizagem, tendo como missão promover a formação técnico-profissional 

de adolescentes de ambos os sexos e de diferentes classes sociais, na faixa 

etária de 14 a 18 anos, para o desenvolvimento de atividades profissionais de 

aprendizagem de forma a lidar com diferentes situações do mundo do trabalho, 
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em conformidade com os artigos 62 a 69 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, com a Lei nº 10.097/200 e artigo 227 da Constituição Federal. 

Pioneira na execução do Programa de Aprendizagem trabalhando na 

modalidade desde 2002, a Guarda Mirim já foi apresentada como caso de 

sucesso no Fórum de Aprendizagem do Paraná; no Fórum Interamericano de 

Filantropia Estratégica - FIFE, bem como serviu de exemplo inspirador à 

elaboração do Decreto 8.740 de 04 de maio de 2016 que criou a “Cota Social” 

com o projeto “Oficina de Música”; além disso: 

 Em 2017: recebeu o Selo SESI ODS em reconhecimento as suas 

práticas em prol dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; foi case do 

livro “Aprendizagem Profissional e Direitos Humanos: o direito fundamental dos 

jovens à profissionalização” da Editora LTR; e ainda reformulou sua marca com 

o apoio voluntário da empresa Sitz por meio do Instituto GRPCOM; 

 Em 2018: foi eleita presidente do Conselho Estadual dos Direitos 

da Criança e do Adolescente do Paraná com mandato até 2019; e reconhecida 

pelo Instituto GRPCOM entre as melhores do Paraná em gestão estratégica, 

parcerias e relacionamento institucional, e avaliação e monitoramento de 

impacto, sendo que neste último ficou entre as três melhores do Estado; 

 Em 2019: convidada a fazer parte do “Informe Temático 

Aprendizagem Profissional: adolescência, identidade e trabalho” da Rede 

Marista de Solidariedade; reconhecida pelo jornal Gazeta do Povo pela matéria 

“Programa de aprendizagem profissional para jovens é exemplo de sucesso no 

Paraná”; e apresentada como case de sucesso durante o III Encontro de 

Magistrados da Infância e Juventude do Paraná. 

Durante sua existência a organização teve diversos projetos aprovados pelos 

fundos da criança e do adolescente em nível municipal e estadual, bem como 

em diversos editais de órgãos públicos como o Ministério da 

Cultura/FUNARTE, Ministério Público do Trabalho, Furnas Centrais Elétricas 

S.A. e Itaipu Binacional, e atendeu a aproximadamente 29 mil adolescentes em 

seus 43 anos. Entre seus formados existem empresários, gerentes de grandes 
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empresas, advogados, contadores, músicos, políticos, secretários, mestres, 

doutores, entre outros. Todas estas conquistas estão documentadas nos 

relatórios disponibilizados no portal de transparência da organização, 

disponível em: http://www.guardamirimfoz.org.br/transparencia/. 

PRINCÍPIOS, VALORES, MISSÃO E VISÃO DA GUARDA MIRIM DE FOZ DO 

IGUAÇU 
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                 UNIDADE I – SEGURANÇA DO TRABALHO  

 
     “Tente mover o mundo – o primeiro passo será 

mover a si mesmo.”. 

Platão 

 

O Decreto Lei nº 1.237, de 1939, em seu Art. 1º. Os conflitos oriundos 

das relações entre empregadores e empregados, reguladas na legislação 

social, serão dirimidos pela Justiça do Trabalho.  

Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, aprova a Consolidação das 

Leis do Trabalho, Art. 1º Fica aprovada a Consolidação das Leis do Trabalho, 

que a este decreto-lei acompanha, com as alterações por ela introduzidas na 

legislação vigente. 

Art. 1º - Esta Consolidação estatui as normas que regulam as relações 

individuais e coletivas de trabalho, nela previstas. 

  Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, 

assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a 

prestação pessoal de serviço. 

§ 1º - Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da 

relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, 

as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que 

admitirem trabalhadores como empregados.  
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1.1. NORMAS REGULAMENTADORAS (NR) 
 

As Normas Regulamentadoras – (NR) são normas relativas à segurança 

e medicina do trabalho obrigatória pelas empresas privadas e públicas e pelos 

órgãos públicos da administração direta e indireta, também como pelos órgãos 

dos Poderes Legislativo e Judiciário, ou todas as empresas e instituições que 

possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 

O descumprimento das disposições legais e regulamentares sobre a 

segurança e medicina do trabalho poderá acarretar ao empregador a aplicação 

das penalidades previstas na legislação pertinente. 

Todo ato faltoso com relação a recusa injustificada do empregado ao 

cumprimento de suas obrigações com a segurança do trabalho, constitui 

penalidade. 
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                 UNIDADE II – NORMAS REGULAMENTADORAS 

 

2.1. MEDICINA DO TRABALHO  

 

NR 4 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA 

E EM MEDICINA DO TRABALHO 

A Norma Regulamentadora - NR 4. Portaria MTb nº 3.214, de 08 de 

junho de 1978, última alteração/atualização, portaria MTPS nº 510, de 29 de 

abril de 2016. 

 O SESMT é regulamentado pela Norma Regulamentadora (NR 4), e se 

trata de uma equipe de profissionais especializados em segurança, higiene e 

medicina  de trabalho que as empresas são obrigadas a manter. 

 Aqueles que se integram a SESMT, devem ter, formação e registro 

profissional em seus respectivos locais de trabalho, grupos sociais de trabalho, 

e entidades governamentais. A SESMT é formado pelo seguintes profissionais: 

 Técnicos em segurança do trabalho; 

 Engenheiros de segurança do trabalho; 

 Auxiliares de enfermagem do trabalho; 

 Enfermeiros do trabalho; 

 Médicos do trabalho. 

 Em suma, a principal função da SESMT é manter um local de trabalho 

limpo e higienizado, sem nenhum risco de contaminação ou possíveis 

acidentes, e para isso, como já foi apresentado logo acima, ela utiliza de 

profissionais que se especializaram em funções das quais compreendem a 

SESMT, que é manter a segurança, higienização, e limpeza do local de 

trabalho, seja uma empresa, mercado, ou qualquer outro recinto que se tenha 

muitas pessoas trabalhando, ou até mesmo um local que se tenha inúmeros 

clientes. 
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2.2. COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES  
 

NR 5 - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES  

 

Norma regulamentadora (NR 5). Portaria MTb nº 3.214, de 08 de junho 

de 1978, última alteração/atualização, portaria SEPRT nº 915, de 30 de julho 

de 2019. 

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA - tem como objetivo a 

prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar 

compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a 

promoção da saúde do trabalhador. 

Comissão interna de prevenção de acidentes (CIPA), as inspeções nos 

locais de trabalho são uma das ferramentas mais importantes utilizadas pela 

CIPA, e por supervisores e demais envolvidos no processo. O controle das 

condições e a vigilância da segurança do ambiente de trabalho são os objetivos 

principais dessas inspeções. (Rossete, pág. 90, 2015). 

 Rossete (2015) afirma que, quais os mesmos buscam em essencial a 

verificação e contenção de situações que podem ou que vão causar algum mal, 

ou que podem oferecer qualquer tipo de risco a integridade do 

profissional/trabalhador, que se encontra ali no momento. e é claro, não apenas 

para o trabalhador, p mas para a empresa em si também. 

 Vamos ter como exemplo, um trabalhador que está prestando serviços 

em cima do telhado de uma casa ou de uma empresa, e este trabalhador se 

encontra ali exercendo seu trabalho sem cinto de segurança apropriado para o 

trabalho, o correto é de parar imediatamente o serviço, já que há o iminente 

risco de ocorrer um grave acidente, que poderia causar problemas não apenas 

ao trabalhador, mas há aquele também que contratou os serviços. 

 Existem três tipos de inspeções: 

1. Inspeções internas; 

2. Inspeções oficiais; 

3. Inspeções especiais. 
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 As mesmas (inspeções internas), que também são chamadas de 

verificações internas, são também divididas em: 

 Geral: consiste em que todos os setores que se encontram dentro da 

empresa, devem ser inspecionados. 

 Parciais: são os setores que devem ser inspecionados seguindo de 

determinado grau de risco. 

 Periódicas: é quando se está fazendo estudos para, por exemplo, incluir 

uma nova medida de segurança. 

 Por Denúncias; está inspeção normalmente ocorre quando um 

funcionário ou algum talvez até um cliente, faz uma denúncia devido a alguma 

falta de cuidado. 

 Cíclicas: ocorrem apenas em determinados períodos, como por 

exemplo, no inverno, que é uma época que ocorrem queixas por ter um frio 

excessivo. 

 De Rotina; são inspeções que devem ser feitas em locais de 

trabalho/empresas, que já ocorreram ou que ainda ocorrem incidentes ou 

acidentes, e descuidos. 

 Aqueles que são enviados para realizar as inspeções, são determinados 

e ordenados conforme sua especialidade, e o tipo de inspeção orientada pela 

CIPA ou SESMT, os quais podem ser cipeiros, profissionais da própria SESMT, 

supervisores e até mesmo os próprios trabalhadores que se queixam dos 

problemas. As inspeções oficiais são feitas e orientadas por profissionais de 

seguros ou por fiscais de órgãos oficiais, como delegacias Regionais do 

Trabalho (DRTs) do MTE, ou da Secretaria Municipal da Saúde do Trabalho e 

da Vigilância Sanitária, das Secretarias Municipais da Saúde e Meio Ambiente 

e do Corpo de Bombeiros. Com base na NR 5, a função da SIPAT é, promover 

anualmente, em conjunto com o SESMT, onde houver, a Semana Interna de 

Prevenção de Acidentes do Trabalho - SIPAT. 
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Figura 1: Símbolo CIPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) 
 

NR 6 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)  

 

Norma Regulamentadora - NR 6. Portaria MTb nº 3.214, de 08 de junho 

de 1978, No item 6.1, para os fins de aplicação desta Norma Regulamentadora 

- NR, considera-se Equipamento de Proteção Individual - EPI, todo dispositivo 

ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção 

de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.  

A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI 

adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas 

seguintes circunstâncias:  

a) Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa 

proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças 

profissionais e do trabalho;  
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b) Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo 

implantadas;  

c) Para atender a situações de emergência.  

 Segundo Rosseti (2015), em suma, o EPI nada mais é do que uma 

norma regulamentadora, com a função de tornar obrigatório a utilização dos 

devidos e necessários equipamentos pelos profissionais e trabalhadores, com 

o intuito de explicar e implantar a ideia de proteção e segurança com o 

trabalhador, e em falta destes cuidados com os seus trabalhadores, graves e 

talvez permanentes problemas possam ocorrer, não só ao trabalhador, mas 

para a empresa também. Como por exemplo, a empresa Prevent Blindness 

America, ressaltou que mais de 700 mil trabalhadores tem seus olhos feridos e 

gravemente machucados, pela simples falta de cuidado e atenção com os 

equipamentos que realmente são necessários, tanto da empresa que o 

contratou e não o deu os devidos equipamentos, quanto do trabalhador que 

não solicitou os devidos equipamentos para sua própria segurança.  

 Outro regulamento que, podemos dizer não ser muito diferente do EPI, é 

o EPC, que tem a mesma função e objetivo que o EPI. O EPC nasce desde o 

cuidado de não tropeçar ou escorregar e cair, como também situações 

provocadas intencionalmente, e por estar no “piloto automático”, como retirar 

ou desligar uma chave de segurança, ou retirar uma trava que estava 

segurando algo talvez muito pesado ou de grande importantância. E por pura 

ironia, a grande utilização de equipamento de segurança para todos aqueles 

que estão trabalhando, diminui e muito a percepção dos trabalhadores, em 

caso de estarem correndo um grande risco para si mesmo ou para os outros. 
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Figura 2: Equipamento de Proteção Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Onsafety 

 

2.4. PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL 
 

NR 7 - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL 

(PCMSO) 

  

Norma Regulamentadora - NR 7. Portaria MTb nº 3.214, de 08 de junho 

de 1978, última alteração/atualização, portaria MTb nº 1.031, de 06 de 

dezembro de 2018. 

A NR 7 estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação, 

por parte de todos os empregadores e instituições que admitem trabalhadores 

como empregados, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - 

PCMSO, tem como objetivo de promover e preservar a saúde do conjunto dos 

seus trabalhadores. Ela estabelece parâmetros mínimos e diretrizes gerais a 
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serem seguidas na execução do PCMSO, podendo os mesmos ser ampliados 

mediante negociação coletiva de trabalho. 

A empresa contratante de mão-de-obra prestadora de serviços deve 

informar a empresa contratada dos riscos existentes e auxiliar na elaboração e 

implementação do PCMSO nos locais de trabalho onde os serviços estão 

sendo prestados, lembrando que toda empresa tem particularidade, por isso a 

importância desse trabalho ser desenvolvido em conjunto, e não ocultar nada 

da empresa contratada. 

 

2.5. SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
 

NR-12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

 

Norma Regulamentadora - NR 12. Portaria MTb nº 3.214, de 08 de 

junho de 1978, última alteração/atualização, portaria MTb nº 877, de 24 de 

outubro de 2018.      

Esta Norma Regulamentadora - NR e seus anexos definem referências 

técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção para resguardar a 

saúde e a integridade física dos trabalhadores e estabelece requisitos mínimos 

para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho nas fases de projeto e de 

utilização de máquinas e equipamentos, 

Após um acidente em que quatro trabalhadores morreram, os gestores 

da refinaria Golden Eagle, do leste da Baía de São Francisco, nos Estados 

Unidos, fecharam as instalações por quatro meses. Eles fizeram a reciclagem 

dos funcionários sobre o método de segurança e tomaram outras medidas. 

(Rossete, pág. 35, 2015). Ainda segundo o autor, as causas dos acidentes nem 

sempre são as mesmas, sendo assim seja empregadores ou seus gestores, 

devem implantar formas variadas de prevenir esses possíveis acidentes. 
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A. Aplicar métodos de reduzir esses acidentes deve ser sempre a primeira da 

lista na prevenção dos acidentes. 

B. Analisar o risco, é fundamental para fazer a coisa da forma correta, com 

base na legislação pertinentes , a análise foca na relação do trabalhador, a 

tarefa, ferramentas e ambiente de trabalho. 

 Para fazer uma análise pode usar esse modelo e preparar um 

questionário com as seguintes perguntas: 

 O que pode dar errado? 

 Quais seriam as consequências? 

 Como isso poderia acontecer? 

 Quais fatores mais podem contribuir para acidentes? 

 Qual probabilidade disso acontecer? 

 

Rossete (2015, pág 36) enfatiza que as vistorias ou inspeções devem ser 

realizadas por agências especializadas, para saber se tudo está de acordo com 

as leis aplicadas a segurança, regulamentos e regras.   

 

2.6. PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS 
 

NR 9 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS 

 

Norma Regulamentadora - NR 12. Portaria MTb nº 3.214, de 08 de 

junho de 1978, última alteração/atualização, portaria SEPRT nº 1.359, de 24 de 

dezembro de 2019. 

Esta NR estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, 

por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores 

como empregados, do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), 

dando atenção aos cuidados com a   preservação da saúde e da integridade 

dos trabalhadores, através da antecipação, ou seja, trabalhando com 

prevenção através do reconhecimento, avaliação e consequente controle da 
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ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no 

ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e 

dos recursos naturais. 

O PPRA deve ser desenvolvido no âmbito de cada estabelecimento da 

empresa, sob a responsabilidade do empregador, com a participação dos 

trabalhadores, sendo sua abrangência e profundidade dependentes das 

características dos riscos e das necessidades de controle.  

São considera para efeito desta NR: 

● Riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes 

nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, 

concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de 

causar danos à saúde do trabalhador. 

● Dos agentes físicos as diversas formas de energia a que possam estar 

expostos os trabalhadores, tais como: 

o Ruído,  

o Vibrações,  

o Pressões anormais,  

o Temperaturas extremas,  

o Radiações ionizantes,  

o Radiações não ionizantes,  

o Bem como o infrassom e o ultrassom. 

 

Dos agentes químicos as substâncias, compostos ou produtos que 

possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de: 

o Poeiras,  

o Fumos,  

o Névoas,  

o Neblinas,  

o Gases ou vapores,  
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Esses itens, por questões da natureza da atividade de exposição, 

podem ter contato ou até ser absorvidos pelo organismo através da pele ou por 

ingestão.  

 

2.7. ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES 
  

NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES 

 

Norma Regulamentadora - NR 12. Portaria MTb nº 3.214, de 08 de 

junho de 1978, última alteração/atualização, portaria SEPRT nº 1.359, de 09 de 

dezembro de 2019. 

A NR, determina como sendo "Limite de Tolerância", para os fins de 

aplicação dessa Norma, a concentração ou intensidade máxima ou mínima, 

relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não 

causará qualquer mal à saúde desse trabalhador, durante a sua vida laboral. O 

exercício de trabalhadores em condições insalubridade, sobre o salário base 

terá um acréscimo de acordo com as orientações a seguir: 

o 40% (quarenta por cento), para insalubridade de grau máximo; 

o 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio; 

o 10% (dez por cento), para insalubridade de grau mínimo. 

 

Observação:  

Em caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será apenas 

considerado o de grau mais elevado, para efeito de acréscimo salarial, a 

eliminação ou neutralização da insalubridade o pagamento do adicional é 

encerrado. 
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2.8. ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS 
 

NR 16 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS 

 

Norma Regulamentadora - NR 16. Portaria MTb nº 3.214, de 08 de 

junho de 1978, última alteração/atualização, portaria SEPRT nº 1.357, de 09 de 

dezembro de 2019. 

Das atividades e operações, são caracterizadas como perigosas as 

constantes dos Anexos desta 16. O exercício de trabalho em condições de 

periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% 

(trinta por cento), incidente sobre o salário base, sem os acréscimos 

resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa. O 

empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe 

seja devido.  

O empregador tem a responsabilidade de validar a operação como 

sendo de condições perigosas, desde que atestada por laudo elaborado por 

Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, nos termos do 

artigo 195 da CLT.   

 

Observação: 

São consideradas atividades ou operações perigosas as executadas 

com explosivos sujeitos a: 

A. Degradação química ou auto catalítica; 

B. Ação de agentes exteriores, tais como, calor, umidade, faíscas, fogo, 

fenômenos sísmicos, choque e atritos. 

 

Já as operações de transporte de inflamáveis líquidos ou gasosos 

liquefeitos, em quaisquer vasilhames e a granel, são consideradas em 

condições de periculosidade, Exceto transporte em pequenas quantidades, 

(até o limite de 200 (duzentos) litros) e para os inflamáveis líquidos e 135 

(cento e trinta e cinco) quilos para os inflamáveis gasosos liquefeitos. 
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2.9. ERGONOMIA 
 

NR 17 - ERGONOMIA 

 

Norma Regulamentadora - NR 17. Portaria MTb nº 3.214, de 08 de 

junho de 1978, última alteração/atualização, portaria MTb nº 876, de 24 de 

outubro de 2018. 

Objetivo desta NR e estabelecer parâmetros que permitam a adaptação 

das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos 

trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e 

desempenho eficiente. As condições de trabalho incluem aspectos 

relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao 

mobiliário, aos equipamentos e às condições ambientais do posto de trabalho e 

à própria organização do trabalho.  

 O empregador tem a responsabilidade de realizar a análise ergonômica 

do trabalho, devendo a mesma abordar, no mínimo, as condições de trabalho, 

conforme estabelecido nesta NR: 

A. transporte manual de cargas designa todo transporte no qual o peso da 

carga é suportado inteiramente por um só trabalhador, compreendendo 

o levantamento e a deposição da carga. 

B. Transporte manual regular de cargas designa toda atividade realizada 

de maneira contínua ou que inclua, mesmo de forma descontínua, o 

transporte manual de cargas. 

C. Trabalhador jovem designa todo trabalhador com idade inferior a dezoito 

anos e maior de quatorze anos. 

 

Atenção: 

Não deverá ser exigido nem admitido o transporte manual de cargas, por 

um trabalhador cujo peso seja suscetível de comprometer sua saúde ou sua 

segurança.  
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2.10. EXTINTORES DE INCÊNDIO   
 

NR 23 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

Norma regulamentadora (NR 23). Portaria MTb nº 3.214, de 08 de junho 

de 1978, última alteração/atualização, portaria SIT nº 221, de 06 de maio de 

2011.      

O empregador deve adotar medidas de prevenção de incêndios, em 

conformidade com a legislação estadual e as normas técnicas aplicáveis. e 

manter todos os empregados informado sobre: 

A. Utilização dos equipamentos de combate ao incêndio; 

B. Procedimentos para evacuação dos locais de trabalho com segurança; 

C. Dispositivos de alarme existentes. 

Os locais de trabalho deverão dispor de saídas, em número suficiente e 

dispostas de modo que aqueles que se encontrem nesses locais possam 

abandoná-los com rapidez e segurança, em caso de emergência. Das 

aberturas, saídas e vias de passagem devem ser claramente assinaladas por 

meio de placas ou sinais luminosos, indicando a direção da saída. A saída de 

emergência deve ser mantida durante a jornada de trabalho. 

A saúde e segurança no trabalho está pautada nas Normas 

Regulamentadora (NR) prevista na Consolidação da Leis de Trabalho (CLT) 

que hoje, somam um total de 37 NRs, das quais foram abordada nesse 

material a título introdutório as seguintes NRs: 4, 5, 6, 7, 9, 12, 15, 16, 17  e 23.    

  Uma dica importante, sem seguir essas normas e ter conhecimento na 

integrada de cada uma delas, não será possível atingir os objetivos proposto 

com relação aos cuidados que os empregadores devem ter.  

 

  

 

 

 

 

 Aumente seu conhecimento, acesse todas as NRs na íntegra.   

Inspeção do Trabalho - Ministério da Economia 

Link:https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/seguranca-e-saude-no-
trabalho/legislacao-sst/normas-regulamentadoras?view=default.  
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