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A Norma Regulatória (NR) 12 continua como grande protagonista 
dos temas de algumas das principais reuniões promovidas pela Comis-
são Técnica de Segurança do Trabalho da ABTCP desde 2013. No dia 22 
de setembro passado foi realizada na sede da Associação a segunda 
reunião extraordinária deste ano sobre o assunto, com a participação 
de 20 pro� ssionais do setor para indicar itens que poderão ser alte-
rados na norma. O primeiro encontro de 2017 para tratar do assunto 
havia acontecido em 2 de junho.

Nessa segunda reunião, o grupo participante não apenas fez suas 
indicações de mudanças na norma, como também veri� cou se os apon-
tamentos de alterações mais antigas ainda estavam válidos para pros-
seguimento depois de a NR 12 ter sofrido alterações. 

A ABTCP deverá realizar ainda neste ano mais uma reunião extraor-
dinária, ainda sem data de� nida, para terminar as discussões e também 
entrar no tópico da necessidade de criação de um anexo especí� co para 
o setor. Vale relembrar que, como dito por José Luiz de Barros, gerente 
corporativo de Saúde e Segurança do Trabalho do Sistema Firjan, na 
reportagem NR 12 volta ao palco dos debates na ABTCP, da edição de ju-
nho/2017 da O Papel (páginas 69-70), “a alteração do texto da norma é 
uma aposta melhor do que criar um anexo especí� co para o setor – ex-
ceto no caso de existirem  muitas máquinas usadas exclusivamente por 
essa indústria”. Na ocasião, Barros a� rmou que, “no caso de publicar 
um anexo pelos próximos dois anos, o setor todo terá maior � scalização 
pelos auditores, por tudo”.

CURSO ABTCP NR 12 – SEGURANÇA NO 
TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

ABTCP PROSSEGUE COM AS DISCUSSÕES SOBRE A NR 12

Nos dias 13 e 14 de agosto foi reali-
zado um curso sobre a NR 12 na sede 
da ABTCP, em parceria com a consul-
toria HST e apresentação do consultor 
José Carlos de Freitas. Acompanhe 
mais informações sobre a NR 12 em 
notícias e reportagens da revista O Pa-
pel – edições 2017 e anteriores – em 
www.revistaopapeldigital.org.br.
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sobre NR-12 na sede da 
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