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DESDE 1978

EDIÇÃO

ESPECIAL

DESTAQUES DA FISP 2016
Prévia das novidades a serem
apresentadas pelos expositores

jan
fev
mar
mai abr

451 Descarga Elétrica: vestimentas especiais adequadas à NR-10

jun

453 Instrumentos de Medição: itens fundamentais para o profissional da segurança

jul

Publicação especializada
na área de segurança
e saúde no trabalho,
higiene ocupacional
e riscos laborais. É
destinada a estimular a
prevenção de acidentes
e de doenças decorrentes
da atividade profissional.

450 Espaços Confinados: soluções da indústria para atender Norma

454 benefícios

ago

2017

449 Trabalho em Altura: soluções da indústria para atender Norma

455 sinalização

set

MÍDIA KIT

448 Calçados: um segmento voltado à segurança que não pára de evoluir

456 EPIs: estética e conforto sem abrir mão da segurança

24 | ago | 2017

out

Softwares modernos ajudam a cruzar
informações, evidenciar situações críticas e
aprimorar a gestão de saúde e segurança

ANÚNCIO

457 CA - Certificado de Aprovação: obrigatoriedade e como acompanhar o registro

22 | set | 2017

dez nov

A ERA
DOS
DADOS

TEMA

458 Cremes de Proteção: quando aplicá-los como medida de saúde e segurança

23 | out | 2017

459 Capacetes: tecnologia aplicada na fabricação e qualidade do produto

22 | nov | 2017

jan

FATORES DE RISCO

Como o comportamento
humano interfere nas ações
preventivas de acidentes

460 Segurança na Indústria Química: principais riscos e conjunto de EPIs à disposição

19 | dez | 2017

13 | dez | 2016
24 | jan | 2017
21 | fev | 2017
28 | mar | 2017

452 Ergonomia: preocupação constante e novas abordagens na área

25 | abr | 2017
23 | mai | 2017

Ginástica Laboral: por que vale a pena adotar e recomendações para maximizar

27 | jun | 2017

Sinalização de segurança: o que há de novo no mercado para realizar uma boa

PÚBLICO-ALVO
• Auxiliares de enfermagem do trabalho
• Auxiliares de segurança do trabalho
• Compradores
• Enfermeiros do trabalho
• Engenheiros de segurança do trabalho
• Ergonomistas

24 | jul | 2017

FOCO
Apresentar ao leitor boas práticas de gestão de SST,
para que o profissional se mantenha atualizado, e
também os fabricantes de equipamentos de proteção
individual e coletiva tenham um espaço para divulgar
seus produtos e serviços.

DISTRIBUIÇÃO

• Escolas técnicas em segurança do trabalho
• Estudantes
• Fabricantes e distribuidores de EPIs e EPC
• Fisioterapeutas ocupacionais
• Fonoaudiólogos
• Gerentes de RH
• Higienistas
• Presidentes e membros de CIPA
• Médicos do trabalho
• Técnicos em segurança do trabalho

• Sudeste 63,88%
• Sul 15,28%
• Centro-Oeste 4,98%
• Nordeste 8,18%
• Norte 2,77%
Exterior 4,91%
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