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Brasília,Zel de outubro de 2014. 

A Sua Senhoria o Senhor 
Robson Spinelli Gomes 
Diretor Técnico da FUNDACENTRO 
Rua Capote Valente, 710 
05499-970 - São Paulo — SP 

Assunto: Elaboração de Norma de Higiene Ocupacional sobre níveis de iluminamento a 
serem observados nos locais de trabalho. 

Prezado Senhor, 

Como é de vosso conhecimento, durante a 78' reunião ordinária da CTPP, 
realizada nos dias 9 e 10 de outubro de 2014, foi pautada proposta de alteração do item 
17.5.3.3 em razão do cancelamento da NBR 5413 que é citada expressamente neste item. 

Durante os debates restou evidenciado que a norma ABNT NBR ISO/CIE 
8995-1:2013 — Iluminação de Ambientes de Trabalho, Parte 1: Interior, não é suficiente para 
atender a necessidade de avaliação dos níveis de iluminamento dos ambientes de trabalho em 
estabelecimentos já existentes. 

Neste cenário, ainda no primeiro dia de reunião, o Senhor, na qualidade de 
Diretor Técnico da FUNDACENTRO, colocou a Fundação a disposição para elaborar uma 
Norma de Higiene Ocupacional — NHO sobre o tema. Durante o segundo dia reunião da 
CTPP, momento em que ocorrem as deliberações, as bancadas de trabalhadores, 
empregadores e governo entenderam que esta é a melhor opção. 

Nesse sentido, houve consenso quanto à elaboração de uma nota técnica (em 
anexo), esclarecendo como deveria ser a situação transitória, bem como em relação a 
necessidade de formalizar a solicitação de elaboração de uma NHO à FUNDACENTRO. 

Face ao exposto, solicito a gentileza de adotar as providências necessárias para 
a elaboração da NHO sobre níveis "de iluminamento a serem observados nos locais de 
trabalho. 

Atenciosamente, 

Rinald/o Marinho Costa Lima 
Diretor do Departamento de Segurança e'Saúde no Trabalho 


