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O NOSSO INFORMATIVO

5 curiosidades sobre o EPI

Os Equipamentos de Proteção Individual são imprescindíveis para a saúde dos trabalhadores. Por este motivo, muito se fala sobre eles quando
o assunto é Segurança do Trabalho. No informativo de hoje, traremos 1(uma) das 5(cinco) curiosidades sobre o EPI.
A verdade é que mesmo sendo uma obrigação, muitas vezes os EPIs não são utilizados corretamente,
o que acaba gerando um transtorno enorme. O empregador deve e tem o direito de exigir a utilização
adequada dos EPIs.
Assim, nós aqui da ZECON Engenharia defendemos que toda a informação é bem-vinda e deve ser
repassada. Pois é através da informação que poderemos juntos proporcionar ambientes
mais seguros para todos os trabalhadores.
Tenha uma boa leitura!

1) Como são definidos os EPIs:

A NR 6 é a Norma Regulamentadora responsável por regulamentar e definir os Equipamentos de Proteção Individual. Logo no
primeiro parágrafo, encontramos a seguinte definição:
“(…)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.”
Além disso, neste mesmo sentido existem também os Equipamentos Conjugados de Proteção Individual. Estes, segundo a NR 6,
entende-se como:
“(…) todo aquele composto por vários dispositivos, que o fabricante tenha associado contra um ou mais riscos que possam
ocorrer simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.”
No entanto, não bastam essas características para que um produto seja considerado um Equipamento de Proteção Individual no
Brasil.
Conforme podemos ver no item 6.2 da Norma Regulamentadora nº 6, o EPI só poderá ser posto a venda, adquirido ou utilizado, se
tiver o Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
Ou seja, se o produto não tem CA, significa que ele não poderá ser considerado um Equipamento de Proteção Individual. Além
disso, também é fundamental que o produto esteja listado no Anexo I da NR 6.
Colaboração: Rafael Oliveira - Técnico em Segurança do Trabalho da ZECON.
BATE PAPO DO MÊS

Na ZECON há quase 12 anos.
Isso mesmo, 12 anos.
Uma vida hein João.
João diz que se satisfaz em trabalhar
na ZECON pois faz o que ele
mais gosta de fazer,
ser carpinteiro.
Casado, nas horas vagas me contou
que gosta de “inventar coisas” em casa.
Pedi para ele ser mais específico e ele me
contou que no momento está projetando
um torno para tornear a madeira. Um
inventor né...
Parabéns
João,
pelo
aniversário
JOÃO LUIZ GONCALVES MEDEIROS
e
pelos
projetos.
CARPINTEIRO

ANIVERSARIANTES NOVEMBRO

A ZECON parabeniza a todos os aniversariantes e deseja
um novo ciclo cheio de momentos felizes e realizações.

01/11 - DILSILENE ROSA DA FONSECA - TECNICO EDIFICACOES
02/11 - NATANAEL LOPES VALEZ - SERRALHEIRO
02/11 - SERGIO RONI MENDES DA LUZ - PEDREIRO
02/11 - ABEL SANTOS BARRETO - SERVENTE DE OBRAS
06/11 - RICHARD ROBERTO DE LIMA ALVES - PEDREIRO
06/11 - JOÃO LUIZ GONCALVES MEDEIROS - CARPINTEIRO
10/11 - ALDEMIR LUNA LIRA - MESTRE DE OBRA
24/11 - MOISES CASQUETE DUARTE - PEDREIRO
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