
           NORMAS REGULAMENTADORAS 

No Brasil, as Normas Regulamentadoras (NR) fornecem orientações 

sobre procedimentos obrigatórios relacionados à segurança e medicina 

do trabalho.  

As NR são citadas no Capítulo V, Título II da   Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e  fo-

ram aprovadas pela Portaria N.° 3.214 de 8 de  junho de 1978. São de observância obriga-

tória por todas as empresas brasileiras regidas pela CLT e são periodicamente revisadas      

pelo Ministério do Trabalho e Emprego. São elaboradas e modificadas por comissões     

tripartites  específicas compostas por representantes do governo, empregadores e empre-

gados. 
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 Você sabe como são criadas as NR? CEREST-MS 

As NR são normas elaboradas pelo Ministério do Trabalho 
a fim de promover saúde e segurança do trabalho na    
empresa.  

São criadas a partir dos seguintes critérios: 

* Demanda da sociedade;  

* Bancadas de empregadores e trabalhadores;  

* Órgãos governamentais; 

* Necessidades apontadas pela inspeção do trabalho; 

* Estatísticas de acidente e doença. 

             CARAVANA DA SAÚDE 
O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, realiza-
rá no mês de Maio de 2015 a Caravana da Saúde na microrregião de Ponta 
Porã. O objetivo da Caravana é promover o aumento da oferta de atendi-
mento e redução das desigualdades regionais na área da saúde. Serão realizados atendimen-
tos odontológicos, oftalmológicos, ginecológicos, ortopédicos, entre outros. A Saúde do   
Trabalhador realizará palestras  e  capacitação em parceria com o serviço de vigilância em 
saúde e fortalecimento do controle social. 

Aconteceu: O 3º Encontro Nacional de Coordenadores Estaduais de Saúde do Trabalhador em 

Brasília, nos dias 29 e 30 de Abril de 2015, com o objetivo de implementar a Política Nacional 

de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Mato Grosso do Sul participou dos debates com 

a representação da Coordenação Estadual de 

Vigilância em  Saúde do Trabalhador e do Cen-

tro Estadual de Referência em Saúde do Tra-

balhador (CVIST/CEREST) . 
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