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contato@norminha.net.br 

 
Neste espaço sua 

empresa poderá colocar 
os concorrentes na 
quinta colocação. 

 

 

 
Neste espaço sua 
empresa poderá 

conquistar o mercado 

sulamericano.  

 

Neste espaço sua 
empresa poderá ser 
campeã de vendas e 

conquistar sucesso. 

 
Neste espaço sua 
empresa poderá 

recuperar o tempo 
perdido. 

O “Norminha” é nosso! 
 

O “Norminha” é um informativo para divulgar e 
promover os eventos e ações sobre segurança e 
saúde ocupacional. As publicações são gratuitas. 
Para participar, basta enviar fotos e comentários 
para maioliata@terra.com.br, com o título no 
assunto: Norminha, que teremos o maior prazer de 
divulgar e informar aos amigos. 
Dentro das possibilidades iremos até ao seu evento 
para registro e divulgação. 
Queremos contar com o apoio das empresas 
interessadas em manter contato direto com os 
profissionais da segurança e saúde ocupacional. 
Aqui tem espaço para todos. 
O “Norminha” nasceu de uma idéia para divulgar as 
ações dos alunos do Curso de Técnico em 
Segurança do Trabalho do Senac de Araçatuba-SP, 
com seu título baseado nas “Normas 
Regulamentadoras” e agora está disposto para 
conquistar o mundo da prevenção e fazer parcerias 
sadias em benefício do bem estar de todos. 
Você pode baixar o arquivo do Norminha pelo 
site www.norminha.net.br 

 

Lilia está pronta para atuar 
 
Lilia Berchiol Pereira estudou no Senac Araçatuba e 
teve sua formação em TST em julho de 2009. 
Sempre aplicada aos estudos, cursou também o 
magistério no CEFAM, estagiou na construção civil e 
destilaria de álcool e açúcar e busca constantemente 
atualizações na área de segurança e saúde 
ocupacional para se manter bem informada na área 
que escolheu para atuar. 
Recém formada, Lilia desperta competência e 
sabedoria nos quesitos ligados à sua profissão, 
devido à sua clara atuação qualificada. 
Que você tenha sucesso! 
 

Na foto, Lilia aparece numa destilaria do Estado de Goiás, quando teve 
excelente espaço de estagio como TST. 

O Programa Educação para o Trabalho – Novas 
Conexões existem há mais de dez anos e em 2007 
ocorreram reformulações e foi readaptado para capacitar 
o jovem com idade entre 15 até 21 anos de idade, 
advindos do ensino público, para o mercado de trabalho 
e para a vida, num mundo atual e dinâmico. 
De Responsabilidade Social do Senac, foi criado com o 
objetivo de promover a inserção deste jovem não só no 
mercado de trabalho, como na vida em sociedade, 
baseado nos pilares do aprender a aprender, aprender a 
ser e aprender a conviver, tendo como referências a 
apropriação de valores éticos, de cidadania e do saber 
tecnológico. O jovem, durante os seis meses (330 horas) 
de duração do Programa, além de passarem pelos 
instrumentais de Desenvolvimento Humano, 
Desenvolvimento Pessoal, Comunicação, Trabalho e 
Atitude Empreendedora, Sistemas e Processos 
Organizacionais, Excelência no Atendimento e no 
Relacionamento com o Cliente e da Vivência (espécie de 
estágio onde o jovem tem a oportunidade de 
experimentar a realidade do mundo do trabalho nas 
empresas parceiras), desenvolve três projetos de 
conclusão de Curso: o Plano de Ação na Comunidade, 
um Plano Profissional ou de Negócios e um Blog. 
Conta também com estratégias de ensino baseados em 
visitas orientadas, atividades culturais, estudos de 
casos, simulações e dramatizações além da leitura de 
textos e do desenvolvimento do espírito crítico. 
O Programa se preocupa em promover a integração do 
jovem com seus familiares através dos Encontros de 
Familiares. 
A Sra. Rose, mãe de uma jovem participante, fez a 
seguinte declaração: “O programa está modificando a 
forma de minha filha olhar para o mundo, ela está mais 
responsável e desenvolta”. 

O Programa que é realizado pelo Senac Araçatuba 
e atende mais de 400 jovens de várias cidades da 
região além de Araçatuba, como Guararapes, 
Birigui, Lourdes e Penápolis, é coordenado pela 
Educadora e Advogada Adriana Scatena Ritchie de 
Carvalho. 
Nesta primeira quinzena de dezembro várias 
turmas receberam emocionadamente os 
certificados de conclusão, transformados em 
jovens autênticos e muito bem instruídos para 
ingressarem com muita responsabilidade e força 
total no mercado de trabalho. 

Abaixo alguns momentos da formatura dos jovens. 

 

Educadora e Advogada Adriana Scatena na coordenação do projeto 
com diversos professores especializados. 

  

Portaria altera grau de risco 
 

A Portaria 128 de 11 de dezembro de 2009 do Mte 
alterou o grau de risco da classe 23.42-7 Fabricação 
de produtos cerâmicos não-refratários para uso 
estrutural na construção para grau de risco 3. 
Para acompanhar todas as alterações o interessado 
pode acessar sempre o site www.mte.gov.br e nós 
aqui do “Norminha” também estaremos atentos para 
sempre informar bem. 
 

Educação para o trabalho 
formando jovens autênticos 

 

mailto:maioliata@terra.com.br
http://www.mte.gov.br/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  
Usina Jupiá, Folha da Região, Padaria Dely, Jornal O Liberal, Rádio Cultura FM, 

Esgalha Extintores, TVi-SBT e Pista de Bauru. 

Marcos da segurança 
 

Marcos Martins se formou em TST pelo 
Senac de Presidente Prudente em 1995. 
Atuou em diversos seguimentos 
econômicos e hoje comercializa EPI e 
assessórios no varejo e no atacado. Sua 
loja fica em Penápolis (MC Equipamentos). 
Marcos da Segurança, como é conhecido, 
também é professor de segurança do 
trabalho e presta assessoria em diversas 
empresas, especialmente no setor 
bancário. 
É um especialista na área e bravamente 
defende a categoria com seriedade e muita 
competência. 
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Neste espaço sua 
empresa pode 

conquistar o mundo. 

 
Neste espaço sua 

empresa vai deixar você 
mais rico com uma 

equipe forte. 

 

Neste espaço sua 
empresa irá fazer muitas 

revelações e progredir. 

 

Neste espaço sua 
empresa terá fôlego 

suficiente e alcançar o 

sucesso. 

 
Neste espaço sua 

empresa irá relacionar 
com o mundo da 

segurança e saúde 

ocupacional. 

 

Neste espaço sua 
empresa vai liderar as 

vendas. 

  

  

 

 

Alunos aniversariantes 
 

No mês de dezembro seis alunos do curso de TST do Senac 
Araçatuba estão aniversariando. Que a felicidade sempre faça 
parte de suas vidas e que tenham sucesso nos estudos e uma 
excelente formação profissional. 

02/12 – Leandro de Brito 
Almeida TST 2008A 

03/12 – Luciano Batista 
do E. Santo TST 2008B 

07/12 – Henry Savian de 
Queiroz TST 2009A 

08/12 – Fabiano L. 
Marchiori TST 2008B 

12/12 – Maicon Araujo 
Piccoli TST 2009A 

13/12 – Silvio Pinheiro 
Pinhorati TST 2009A 

Visitas reforçam profissionalismo 
 

As visitas realizadas pelos alunos dos cursos de TST do 
Senac Araçatuba reforçaram a formação e profissionalismo. 
Nas oportunidades muitas informações foram acrescidas no 
segmento de aprendizagem, proporcionando aos alunos 
visitantes visão e novos horizontes na área da segurança e 
saúde ocupacional. 

  

  

 
 

 

Curtume 
Araçatuba, 

Hipermercado 
Amigão e 

Destilaria 
Clealco. 

Em 2010 tem 

mais visitas 
programadas. 

 

Tenha férias segura 

 
- Conheça as leis do trânsito; 

- Use sempre cinto de segurança; 
- Conheça detalhadamente o veículo; 

- Mantenha seu veículo sempre em boas condições de 
funcionamento; 

- Faça a previsão da possibilidade de acidentes e seja 
capaz de evitá-los; 

- Tome decisões corretas com rapidez nas situações 
de perigo; 

- Não aceite desafios e provocações; 
- Não dirija cansado, sob efeito de álcool ou drogas; 

- Veja e seja visto; 
- Não abuse da autoconfiança para não colocar a sua 

vida e nem a de outros em risco. 


