
 
Hoje vai rolar a festa! Hoje tem churrasco!! Que seu aniversário seja abençoado e comemorado com muita alegria, saúde e felicidade! Forte abraço! Parabéns pelo aniversário! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palestra em 

Vitória foi 

adiada 
     NORMINHA 

     A Palestra - "Percepções na 

Gestão em Saúde, Meio Ambien-

te, Segurança (SMS) Offshore", 

que iria acontecer na data de 20/ 

03 na Fundacentro de Vitória (ES) 

foi cancelada e REMARCADA para 

o dia 29/03/2018, semana que 

vem (QUINTA-FEIRA). 

     As pessoas que já estavam 

inscritas anteriormente, NÃO pre-

cisam fazer uma nova inscrição. 

     Importante: Caso não possam 

comparecer na nova data informa-

da, favor entrar em contato por e-

mail ou telefone para que possa-

mos dar oportunidade de partici-

pação para outras pessoas. 

     Ainda temos vagas e caso co-

nheçam pessoas que se inte-

ressam pelo tema podem enviar o 

LINK de inscrição em anexo. 

http://www.fundacentro.gov.br/cu

rsos-e-eventos/inscricao-no-

evento/760 N 
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Norminha 
 

DESDE 18/AGOSTO/2009 

     NORMINHA 

     A “Fire Fighter”, escola de for-

mação de Bombeiro Profissional 

Civil de Araçatuba (SP) está com 

inscrições abertas para início i-

mediato. 

     As inscrições serão aceitas até 

o dia 02 de abril de 2018. 

     Faça sua inscrição pessoal-

mente na escola que fica na Ave-

nida Prestes Maia, 1850 – Bairro 

Ipanema ou pelos telefones: 

     (18) 99612-7201 

     (18) 99139-8716 

    elson.bombeiro@hotmail.com 

N 

 

 
 

     O curso será aplicado na práti-

ca pelo Eng. Dr. José Luis Garcia 

Navarro, Engenheiro Especialista 

em Higiene Ocupacional; Ex-Peri-

to/Assistente Técnico; Advogado; 

MBA Engenharia Petróleo e Gás 

Natural; Consultor HO e elabora-

dor de laudos para empresas de 

grande porte. 

    Inscrições/informações: 

    contato@norminha.net.br 

    (18) 99765-2705 

    (Fone/WhatsApp) 

Em vitória, curso será de 

23 a 25 de maio 

     Com vagas limitadas o curso 

será realizado Auditório da Ebra - 

Escola Brasileira de Coaching - 

Rua Gelu Verloet 500 - sala 3 -

Edifício Omni Tower, Jardim 

Camburi – Vitória (ES). N 

 

Brasília vai receber curso de 

Higiene Ocupacional em maio 

Curso será aplicado por Navarro Brasil 

 

 

 

 

 

 

I Congresso VN de 

Conhecimentos abordou Gestão 

da Qualidade no encerramento 

 
 

Vereadora quer 

“Abril Verde” 

em São Paulo 

     NORMINHA 

     O Projeto de Lei 108/2018 que 

cria o Abril Verde no município de 

São Paulo, foi protocolado nesta 

quarta-feira, dia 21 de março, pela 

vereadora Adriana Ramalho. 

     Com isso, São Paulo oficiali-

zará, como várias outras cidades 

pelo Brasil a fora a campanha que 

conscientiza a população sobre 

os riscos de acidentes no traba-

lho, doenças ocupacionais, bem 

como a prevenção destes e saúde 

no ambiente de trabalho, promo-

vendo a integração da sociedade, 

órgãos públicos, organizações 

não governamentais, entidades de 

classe, associação e federações 

na tratativa desses temas. 

N 

     NORMINHA 

     O Observatório Digital de Saú-

de e Segurança do Trabalho foi 

desenvolvido pela equipe do SMA 

RTLAB de Trabalho Decente (MP 

T-OIT Brasil) e concebido conso-

ante parâmetros científicos identi-

ficados por meio da pesquisa “A-

cidente de Trabalho: da Análise 

Sócio Técnica à Construção So-

cial de Mudanças”, conduzida pe-

la Faculdade de Saúde Pública da 

USP, em cooperação com o MPT 

(PRT15/PA/PROMO n. 618/2010, 

sob a condução do Procurador do 

Trabalho Mário Antônio Gomes) e 

com financiamento da FAPESP. 

 

 
 
 

Observatório Digital de Saúde 

e Segurança do Trabalho 
 

 

Cursos: Araçatuba: 07 de abril “PPRA com ênfase em PPP e eSocial”; 

Jaú: 4 e 5 de maio “eSocial e os requisitos da SST”; Brasília: 17 a 19 

de maio “Higiene Ocupacional”; e em Vitória: “Higiene Ocupacional” 

CLIQUE NO LINK ABAIXO, TENHA TODAS INFORMAÇÕES E FAÇA SUA INSCRIÇÃO AGORA MESMO! 

http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf  
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SST; Meio Ambiente; Gestões Integradas; Direitos; Cursos; eventos; Logística; Normas; sistemas e tudo para o bem estar do trabalhador 

     A inovadora ferramenta de 

gestão do conhecimento e de pro-

moção do trabalho decente tem 

grande potencial para informar 

políticas públicas de prevenção 

de acidentes e doenças no traba-

lho - de modo que estas passem 

cada vez mais a ser orientadas por 

dados e evidências - e para pro-

mover o desencadeamento, o mo-

nitoramento e a avaliação de inici-

ativas de prevenção. 

     No canto direito da primeira 

página de Norminha fica link per-

manente OBSERVATÓRIO SST 

para que você possa acessar 

quando quiser. N 

Curso de Bombeiro Profissional 

Civil em Araçatuba, início imediato 

Vitória (ES) terá curso sobre 

“Noções de Ergonomia em 

tempos de eSocial” 

 
 

Patricia Frigeri Salles Melchiors 

também é colaboradora de 

Norminha e nesta edição ela está na 

página 05/10. Confira! 
 

ção (área de concentração: Ergo-

nomia); Especialista em Ergono-

mia; Enfermeira do Trabalho da 

Coord. de Vigilância em Saúde do 

Trabalhador da PMV/SEMUS; 

Membro do Comitê Permanente 

Regional sobre Condições e Meio 

Ambiente de Trabalho na Indústria 

da Construção no Espírito Santo 

(CPR-ES); Membro do Grupo de 

Trabalho em Enfermagem do Tra-

balho do Coren-ES (Coren-ES/ 

GTET); Representante estadual da 

Associação Nacional de Enferma-

gem do Trabalho. 

     Informações: 

     (27) 3315-0040 

     Raquel Ramal 220 

     Aline Ramal 238 N 

     NORMINHA 

     O objetivo do curso é fornecer 

noções básicas sobre o tema Er-

gonomia, de modo a possibilitar a 

compreensão da interferência das 

condições de trabalho no desem-

penho seguro e eficaz das ativida-

des, bem como subsidiar a iden-

tificação preliminar de riscos er-

gonômicos presentes nas ativida-

des desempenhadas pelo traba-

lhador. 

     O evento é voltado para Estu-

dantes, Técnicos e Profissionais 

de Segurança do Trabalho. 

     O curso será desenvolvido de 

02 a 04 de abril de 2018 no Au-

ditório da Fundacentro/ES Rua 

Cândido Ramos, nº 30, Ed. Cha-

monix Jd. Da Penha -Vitória- ES. 

     Coordenado por Antônio Car-

los Garcia Júnior— Fundacentro 

– ES, o curso será ministrado por 

Patricia Frigeri Salles Melchiors 

que é Enfermeira do Trabalho e 

Ergonomista; Consultoria, Asses-

soria e Treinamentos em Saúde 

do Trabalhador e Ergonomia; 

Mestre em Engenharia de Produ- 
 

 
 

 

 

     NORMINHA 

     O Curso de Higiene Ocupacio-

nal, com ênfase em Perícia/As-

sistência técnica com Prática ins-

trumental de avaliações quantita-

tivas, elaboração de laudos, legis-

lação previdenciária e trabalhista, 

será realizado em Brasília (DF) 

nos dias 17, 18 e 19 de maio de 

2018, das 8 às 17 horas no Setor 

de Rádio e televisão Sul (SRTVS) 

- Quadra 701 Conjunto L. Edifício 

Assis Chateaubriand bloco 01 as-

la 717... Asa Sul ao lado do Pátio 

Brasil Shopping. 
 

 

     NORMINHA 

     Os requisitos da ISO 9001 ver-

são 2015, foram abordados no e-

vento de encerramento do I Con-

gresso VN de Conhecimentos, 

proporcionando aos participantes 

a interpretação da norma, estra-

tégias de aplicação para o suces-

so sustentável, técnicas de audi-

toria, elaboração e acompanha-

mento de Planos de Ação. A expo-

sição foi pelo Diretor da VN Vil-

mar Mendes Santana. 

 

     Dentre os participantes, desta-

camos a presença das empresas 

Norminha, representada por Wil-

son Célio Maioli, Fiveltec de Biri-

gui, representada por Sandro 

Mendes Naia e Colormaq de Ara-

çatuba, representada  por Mateus 

Antônio Gardino Neto. No evento 

todos esses gestores da qualida-

de tiveram participação ativa nos 

debates e propostas e salientaram 

um alto grau de comprometi-

mento de suas empresas quanto 

ao foco e satisfação do cliente e 

melhoria contínua do Sistema de 

Gestão da Qualidade. 

     Outros profissionais também 

registraram presença e deram im-

portantes contribuições, abordan-

do questões da área de direito, 

docência, consultoria de gestão, 

empreendedorismo e segurança 

do trabalho. 

     III CONGRESSO VEM AÍ! 

     A VN Consultores já está pla-

nejando o II Congresso, e as pes-

soas podem registrar interesse e 

sugerir temas diretamente através 

de mensagens para a página da 

empresa: 

https://www.facebook.com/vncon

sultoriaaracatuba/. 

     Participe! 

N 

NORMINHAS 
MINISTÉRIO 

TRABALHO 
MINISTÉRIO 
PREVIDÊNCIA 

PORTAL 
NORMINHA 

FACEBOOK 
NORMINHA 

ARQUIVOS FUNDACENTRO 

INMETRO OIT BRASIL 
ANAMT ABHO 

CBO NRs 

CA EPI GOOGLE 
OBSERVATÓRIO SST 

http://www.fundacentro.gov.br/cursos-e-eventos/inscricao-no-evento/760
http://www.fundacentro.gov.br/cursos-e-eventos/inscricao-no-evento/760
http://www.fundacentro.gov.br/cursos-e-eventos/inscricao-no-evento/760
http://www.norminha.net.br/
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf
https://observatoriosst.mpt.mp.br/
http://www.rosinaldoramos.adv.br/novo/index.php
https://www.facebook.com/vnconsultoriaaracatuba/
https://www.facebook.com/vnconsultoriaaracatuba/
http://www.norminha.net.br/Norminha/norminhas.asp
http://www.trabalho.gov.br/
http://www.trabalho.gov.br/
http://www.previdencia.gov.br/
http://www.previdencia.gov.br/
http://www.norminha.net.br/
http://www.norminha.net.br/
https://www.facebook.com/norminhanet
https://www.facebook.com/norminhanet
http://www.norminha.net.br/Arquivos/arquivos.asp
http://www.fundacentro.gov.br/
http://www.inmetro.gov.br/
http://www.ilo.org/brasilia/lang--pt/index.htm
https://www.anamt.org.br/portal/
http://www.abho.org.br/
http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf
http://www.norminha.net.br/Normas/normas.asp
http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
https://www.google.com.br/?gws_rd=ssl
https://observatoriosst.mpt.mp.br/
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A tragédia dos acidentes de trabalho 

 

 

     NORMINHA 

     Tornar o atendimento de emis-

são de carteiras de trabalho mais 

rápido. Esse é o objetivo da fer-

ramenta de pré-cadastro, disponí-

vel no sistema CTPS Web. Ela 

permite o preenchimento de um 

formulário com informações pela 

internet antes do atendimento 

presencial nos postos do Minis-

tério do Trabalho. O acesso ao 

sistema de pré-cadastro pode ser 

feito pelo endereço eletrônico 

https://solicitacaoctpsbeta.mte.g

ov.br. 

     O chefe da Seção de Políticas 

de Emprego da Superintendência 

Regional do Trabalho da Bahia 

(SRT-BA), Carlos Melo, explica 

que essa ferramenta facilita a vida 

do cidadão que precisa emitir sua 

carteira de trabalho, pois ao che-

gar ao posto de atendimento, to-

das as informações exigidas já 

constam no sistema e isso reduz 

o tempo para finalizar o atendi-

mento. 

     "É importante saber que, com 

o pré-cadastro, o atendente não 

precisará inserir os dados da qua-

lificação  do cidadão.  Ele  apenas  

Sistema de pré-cadastro agiliza emissão de 

carteiras de trabalho 

ao local, são conferidas as infor-

mações declaradas pelo trabalha-

dor no formulário. Além disso, o 

interessado precisa levar os do-

cumentos originais. 

     Melo explica que o processo é 

bem simples. "Basta o cidadão 

imprimir a guia gerada pelo siste-

ma e depois agendar o atendi-

mento no http://saa.mte.gov.br. 

Na data escolhida para o aten-

dimento, é necessário apresentar 

ao atendente o número do código 

gerado pelo sistema para confe-

rência dos dados e, em seguida, é 

feita a foto e coletada a digital, 

junto com a assinatura eletrônica 

na carteira", diz. 

     Vale lembrar que o protocolo 

do pré-cadastro é cancelado após 

30 dias, caso o cidadão não com-

pareça a um posto de atendimento 

para a emissão da carteira de tra-

balho. É importante salientar tam-

bém que o pré-cadastro não in-

valida a exigência de agenda-

mento de horário para o atendi-

mento. N 

 

 
 

Brigada de Incêndio: saiba quando 

é necessário ter na sua empresa 

 

     Para ser membro da brigada de 

incêndio, os voluntários realizam 

diversos exercícios simulados pa-

ra que possam compreender da 

melhor maneira como é uma situ-

ação de emergência real. As ativi-

dades são coordenadas pelo Cor-

po de Bombeiros do Município. 

     Mas para poderem se candida-

tar à vaga de brigadista, os candi-

datos precisam se enquadrar nos 

requisitos exigidos. São eles: per-

manecer na edificação durante seu 

turno de trabalho; possuir ex-

periência anterior como brigadis-

ta; ter boa condição física e boa 

saúde; possuir bom conhecimen-

to das instalações, dando prefe-

rência aos funcionários das áreas 

de utilidades, elétrica, hidráulica e 

manutenção geral; ter responsabi-

lidade legal e ser alfabetizado. 

     Após o curso, todos recebem o 

atestado de brigadista de incên-

dio, que deve passar por recicla-

gem, anualmente. Se ocorrer alte-

ração de 50% dos seus membros, 

o atestado deverá ser renovado. 

     A composição da equipe bri-

gadista 

     Toda equipe de brigadista de 

incêndio é organizada funcional-

mente por brigadistas, chefe, co-

ordenador geral e líderes. 

     Brigadistas: são os membros 

da brigada de incêndio capaci-

tados para realizar a prevenção e o 

combate a incêndios, bem como 

prestar os primeiros socorros, a-

valiar riscos, elaborar relatórios, 

orientar pessoas, acionar o corpo 

de bombeiros, e outras ações que 

tenham como objetivo guardar a 

vida de todos os envolvidos; 

     Líder: é o responsável pela co-

ordenação e execução das ações 

de emergência de um pavimento 

ou setor. Ele deve ser escolhido 

por meio de processo seletivo 

dentre os demais brigadistas; 

     Chefe: também chamado de 

chefe de turno ou de edificação, o 

chefe é o brigadista responsável 

pela coordenação e execução das 

ações de emergência de uma de-

terminada edificação da planta. 

Assim como o líder, ele deve ser 

escolhido por meio de processo 

seletivo dentre os demais briga-

distas; 

     Coordenador geral: é o briga-

dista responsável por coordenar e 

executar todas as ações de emer-

gência de todas as edificações 

pertencentes a uma planta. O co-

ordenador geral deve ser uma pes 
soa com capacidade de liderança, 

que tenha o apoio da direção da 

empresa ou que faça parte dela. 

Em caso de ausência do coorde-

nador geral, deverá haver no pla-

no de emergência, um substituti- 

irá conferir e validar os dados ca-

dastrados no sistema pelo próprio 

usuário. O pré-cadastro não é o-

brigatório, mas torna o atendi-

mento mais rápido", explica Me-

lo. 

 

     Os dados solicitados no pré-

cadastro são os mesmos já exi-

gidos no requerimento da solici-

tação da carteira de trabalho no a- 

tendimento presencial. Chegando 

 

Está em curso uma guerra feroz no mundo do trabalho brasileiro 

e o registro das baixas nos últimos cinco anos (até 2017) foram 

quase quatro milhões de Comunicados de Acidente de Trabalho 

(CATs) com 14.412 pessoas mortas. Estas trágicas informações, 

divulgadas por Manoel Ventura no Globo do dia 6 de março têm 

como origem relatório do Ministério Público do Trabalho e 

acrescentam no Inferno de Dante em que sofrem os 

trabalhadores brasileiros mais esta sangueira 

     NORMINHA 

     Além das mortes, mutilações e 

ferimentos, os acidentes de traba-

lho custaram, no período, mais de 

R$ 26 bilhões à Previdência So-

cial. O procurador-geral do Tra-

balho, Ronaldo Fleury, atribui es-

tas despesas (que deveriam ser 

muito maiores por que há muita 

subnotificação) ao descaso das 

empresas que transferem para a 

Previdência o ônus do seu pró-

prio não cumprimento das regras 

mínimas de saúde e segurança do 

trabalho. 

     As maiores vítimas são os tra-

balhadores com mais baixos salá-

rios; e o principal agente causa-

dor dos acidentes continua sendo 

as máquinas e os equipamentos; 

responsáveis também pelos ca-

sos mais graves. Cortes, feridas, 

fraturas e contusões somam 53% 

dos casos. 

     Perdas gerais 

     Em uma visão produtivista as 

perdas gerais para a economia 

com os acidentes de trabalho fo-

ram; no ano passado, equivalen-

tes a R$ 264 bilhões; informa 

também o MPT. 

     O que faz o desmoralizado mi-

nistério do Trabalho, com a fisca-

lização desmantelada; as normas 

regulamentadoras burladas e a 

Fundacentro entregue às baratas? 

     O movimento sindical e alguns 

sindicatos em particular, auxilia-

dos pelo DIESAT (Departamento 

Intersindical de Estudos de Saúde 

e Ambiente de Trabalho); têm de-

nunciado sistematicamente esta 

catástrofe; e reivindicado medidas 

capazes de diminuir sua letalida-

de e seus riscos que agravam; 

com luto, sangue e desespero, a 

caótica situação de milhões de 

trabalhadores. 

     Nesta luta difícil, presto home-

nagem ao metalúrgico Carlos A- 
parício Clemente; do Espaço de 

Cidadania de Osasco, um bata-

lhador persistente e incansável. 

N 
Correio do Brasil 

Por João Guilherme Vargas 

Netto, que é consultor sindical 

de diversas entidades de 

trabalhadores em São Paulo. 
 

 

vo, igualmente capacitado. 

     Diferentemente da CIPA, os 

membros da brigada de incêndio 

não têm estabilidade no emprego 

por estarem ocupando esta fun-

ção.  

     Ações da brigada de incêndio 

     Destacamos as principais 

quanto prevenção e emergência. 

     Prevenção: analisar os riscos 

existentes na empresa; notificar 

ao setor competente as eventuais 

irregularidades encontradas no 

que tange a prevenção e a prote-

ção contra incêndios; orientar o 

público, tanto interno quanto ex-

terno; participar das ações simu-

ladas; conhecer o plano de emer-

gência da edificação. 

     Emergência: identificar a situ-

ação; acionar o alarme e abando-

no da área; acionar o Corpo de 

Bombeiros; desligar a energia e-

létrica; realizar os primeiros so-

corros; combater ao princípio de 

incêndio, recepcionar e orientar o 

Corpo de Bombeiros. 

     É obrigatório ter brigada de in-

cêndio? 

     Não. Apenas as empresas que 

possuírem 20 funcionários ou 

mais são obrigadas a instituírem 

uma brigada de incêndio. A forma 

de composição é a mesma das 

empresas com maior número de 

colaboradores, obedecendo a le-

gislação. 

     O que a NR-23 exige? 

     A Norma Regulamentadora nú-

mero 23 exige que todos os locais 

de trabalho devem ter: proteção 

contra incêndio; saídas suficien-

tes para a retirada do colaborador 

em serviço, em caso de incêndio; 

equipamentos suficientes para 

combater o princípio de fogo; 

pessoas capacitadas para o uso 

correto dos equipamentos. 

     Além disso, a NR-23 dispõe de 

algumas medidas adequadas para 

a prevenção a incêndio, como re-

vestimentos especiais para portas 

e paredes, construção de paredes 

corta-fogo, corredores de acesso 

e saídas amplas, sinalização, bem 

como extintores, saídas de emer-

gência, condições de passagem, 

escadas, ascensores, porta corta-

fogo, sistema de alarmes, classe 

de fogo, entre outros. Destes, po-

demos destacar alguns, como: 

     Porta corta-fogo: tem o objeti-

vo de proteger a saída de emer-

gência. Ela deve possuir uma bar-

ra “anti-pânico” como sistema de 

abertura, assim, só com a pressão 

das mãos sobre a barra é possível 

destravar e abrir a porta. 

     Saídas de emergências: são o-

brigatórias. A quantidade e a posi-

ção delas devem ser definidas por 

meio de uma avaliação técnica re-

alizada por um engenheiro ou ar-

quiteto. 

     Extintores: são obrigatórios e 

devem ser aferidos regularmente. 

O especialista técnico é quem cal-

cula a quantidade do dispositivo e 

onde ele deve estar instalado. 

     Detector de fumaça: é aciona-

do automaticamente um alarme 

sonoro quando houver a existên-

cia de um incêndio. N 

Fonte: ttps://www.metadados.com.br 

Patrícia Milla Gouvêa Dantas 

     NORMINHA 

     O cuidado com a vida dos co-

laboradores de uma empresa é 

princípio básico para o bom an-

damento do ambiente de trabalho 

e consequente sucesso da em-

presa. Assim como a CIPA e o PP 

P, a brigada de incêndio integra 

uma legislação. Contudo, as leis 

da brigada de incêndio são esta-

duais e, devido a isso, cada go-

verno estabelece uma lei com ba-

se em normas locais ou já esta-

belecidas pela Associação Brasi-

leira de Normas Técnicas (ABNT), 

ou até mesmo pela Consolidação 

das Leis de Trabalho (CLT). 

     Ainda assim, implantar uma 

brigada de incêndio na empresa é 

um ato de respeito à vida dos co-

laboradores que nela trabalham, e 

deve seguir a Norma Regulamen-

tadora número 23, a NR-23, que 

determina algumas exigências 

para sua instauração. 

     Neste artigo vamos descobrir 

que a política do cuidado com a 

saúde e segurança do trabalho, a-

liada a ações pontuais da empre-

sa, traz muitos benefícios, tanto 

para o empregador, quanto para o 

empregado. Vamos conhecer 

também o que a lei exige, como é 

formada a brigada de incêndio e 

quem pode integrá-la. 

     O que é uma brigada de incên-

dio?       

     A Norma Regulamentadora nº 

23, a NR-23, aponta que uma bri-

gada de incêndio é composta por 

um grupo de pessoas voluntárias, 

que passam a maior parte do seu 

tempo em um no mesmo local, 

como em uma empresa, por e-

xemplo, e que são treinadas e ca-

pacitadas para auxiliarem os de-

mais colegas de trabalho em si-

tuações de emergência, especial-

mente, em casos de incêndio. 

     Para estarem preparadas a 

ajudar aos demais colaboradores 

da empresa, o grupo recebe for-

mação específica, técnica e teó-

rica sobre primeiros socorros. 

Essa equipe também ficará res-

ponsável por identificar possíveis 

riscos no ambiente de trabalho, 

elaborar e emitir relatórios e pare-

ceres, além de fiscalizar o estado 

de conservação dos equipamen-

tos de segurança. 

     Complementar à Comissão 

Interna de Prevenção de Aciden-

tes, a CIPA, a brigada de incêndio 

também visa garantir a saúde e o 

bem-estar  dos colaboradores  de 

uma empresa, enquanto eles esti-

verem nas dependências da ins-

tituição. Por isso, podemos con-

siderá-las atividades afins. 

     Treinamento para brigadista 

de incêndio 

Cursos: Araçatuba: 07 de abril “PPRA com ênfase em PPP e eSocial”; 

Jaú: 4 e 5 de maio “eSocial e os requisitos da SST”; Brasília: 17 a 19 

de maio “Higiene Ocupacional”; e em Vitória: “Higiene Ocupacional” 

CLIQUE NO LINK ABAIXO, TENHA TODAS INFORMAÇÕES E FAÇA SUA INSCRIÇÃO AGORA MESMO! 

http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf  

 

 

 

http://www.norminha.net.br/
http://www.norminha.net.br/Banners/bannerb.asp?IDBanner=20
https://solicitacaoctpsbeta.mte.gov.br/
https://solicitacaoctpsbeta.mte.gov.br/
http://saa.mte.gov.br/
https://www.correiodobrasil.com.br/tragedia-dos-acidentes-de-trabalho/
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf
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Indicadores socioambientais são 

instrumentos para a evolução 

das cidades brasileiras 

 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são imprescindíveis 

para as cidades evoluírem ambientalmente 

     NORMINHA     

     “A sustentabilidade é o cerne 

fundamental para o desenvolvi-

mento do Brasil e não precisamos 

inventar a roda, primeiro porque 

se formos olhar o diagnóstico 

brasileiro, ele é claro, está publi-

cado há muito tempo, tem atuali-

zações permanentes e acessíveis, 

portanto, temos que partir deste 

diagnóstico para avançar na bus-

ca de soluções para os problemas 

socioambientais. E, em segundo, 

é que a busca de soluções tam-

bém já é algo concreto em nosso 

dia a dia, especialmente por meio 

das instituições acadêmicas e 

muitas entidades públicas e pri-

vadas, o que ocorre é que na hora 

de fazer as implementações ne-

cessárias, elas não seguem adi-

ante, ou por falta de vontade polí-

tica ou porque não são construí-

das as bases para que essas 

questões sigam em frente. Além 

disso, esses problemas mostram 

que uma das poucas saídas que 

temos é enfrentá-los adotando, 

por exemplo, os 17 ODS – Obje-

tivos do Desenvolvimento Sus-

tentável. Quando analisamos o 

que foi acordado globalmente no 

âmbito desses ODS verificamos 

que existem neles uma oportuni-

dade de ouro, no sentido de que 

tudo o que o mundo entendeu que 

precisaria ser, efetivamente ataca-

do como adversidades, existem, a 

partir desses 17 Objetivos, uma 

caracterização de que elas, se 

bem enfrentadas, trarão condi-

ções de dar sustentação ao pró-

prio processo de desenvolvimen-

to dos países, por consequência 

dos estados, das empresas, das 

instituições e, assim por diante, 

alcançando toda a sociedade. Po-

rém, vale destacar que um fator 

importante é que a adoção desses 

princípios exige avaliação, pois 

se foi investido tempo, recursos 

financeiros, mão de obra prepara-

da, temos que saber se valeu a pe-

na o trabalho, se deu o resultado 

esperado ou não, e isso só é pos-

sível através de avaliação e com o 

suporte de indicadores. No caso, 

os ODS têm indicadores o que a-

tendem essa premissa”. Esse de- 

Por Sofia Jucon 

     NORMINHA 

     A convite dos coordenadores 

de cursos de Técnicos de Segu-

rança do Trabalho de algumas E 

TECs da capital paulista, o presi-

dente do SINTESP, Marcos A. Ri-

beiro, o Marquinhos, tem visitado 

essas escolas e disseminado a 

importância da categoria para a 

prevenção de acidentes e mortes 

nos ambientes de trabalho, entre 

outras questões que compõem o 

mercado profissional. “É uma 

honra participar dessas visitas, 

pois temos a oportunidade de fa-

lar a respeito da nossa profissão, 

dos nossos anseios, desafios e 

expectativas”, assegurou Marqui-

nhos. 
 

 

Marquinhos e a diretora Tânia 

Santos na ETEC Belém 
 

     Diante da atual conjuntura do 

país, Marquinhos conta que está 

fazendo uma abordagem diferen-

ciada do que costumava fazer a-

nos atrás, uma vez que houve 

mudanças nos cenários socioe-

conômico e político, necessitan-

do de uma maior conscientização 

por parte dos profissionais TST´s 

e estudantes, que são os profis-

sionais do futuro. “Entendemos 

que temos que fazê-los entender 

a importância das escolas e tam-

bém dos alunos participarem co-

mo associados das atividades 

sindicais, entendendo o que é o 

sindicato em termos profissio-

nais. A realidade é uma só: ou 

eles começam a utilizar o sindi-

cato de forma mais apropriada e 

participativa para que possamos 

passar as informações necessá-

rias para continuarem seus traba-

lhos ou vamos fechar as portas, 

pois dependendo do que aconte-

cer daqui para frente, muita coisa 

está em jogo, como é o caso da 

nossa Convenção Coletiva”, ex-

plica Marcos. 

     Segundo o presidente, se não 

conseguirmos assiná-la esse ano 

vamos sofrer sérios reveses, ou 

seja, corremos o sério risco de 

perder o piso da categoria, por e-

xemplo. “Então, sempre explico 

para eles que temos a melhor 

convenção, que conta com o piso 

de categoria maior em nível mé-

dio no Brasil, 12 dias para treina-

mentos durante o ano para o pro-

fissional melhorar sua qualifica-

ção, participando de cursos, con- 
gressos, palestras, sem descon-

tar do salário dele. E tem a cláu-

sula mais benéfica que consegui-

mos conquistar a um tempo atrás, 

que agora a empresa é obrigada a 

repassar todos os itens de Con-

venção da categoria preponde-

rante para os Técnicos. É um 

quadro de ganhos excelentes pa-

ra os profissionais, mas estamos  

Fenatest 

apresenta 

palestras de 

formação 

sindical 

 

     NORMINHA 

     A FENATEST – Federação Na-

cional dos Técnicos de Segurança 

do Trabalho informa que as 10 

palestras do seminário de forma-

ção sindical, umas das mais im-

portantes iniciativas da FENA 

TEST, está disponibilizado no site 

www.fenatest.org.br. 

     O presidente da Fenatest disse 

que a formação é de interesse de 

todo profissional do setor. 

    Divulgue em sua base de con-

tatos por tratar-se da necessidade 

em conhecer a SST além das NRs. 

N 
 

Armando Henrique 

Presidente FENATEST 

 

Marquinhos e os alunos da 

ETEC Tiradentes 

mental e irá fazer a diferença em 

prol da nossa categoria”, destaca. 

Marcos salienta que as escolas 

fazem bem em convidar o SIN 

TESP para essas palestras, pois 

valoriza o trabalho do sindicato e 

possibilita uma aproximação com 

os futuros TST´s. 

 N 
 

 

 
 

 

poimento do professor Titular da 

Faculdade de Saúde Pública da 

USP - Universidade de São Paulo, 

Arlindo Philippi Jr., aponta al-

guns caminhos que o Brasil pode 

seguir para vencer os desafios so-

cioambientais que ainda enfrenta.  

Conforme ele, a questão ambien-

tal é muito interdisciplinar, por-

tanto, só existe um caminho: tra-

balharmos juntos. “Temos várias 

universidades que atuam mais 

próximas aos setores empresa-

riais, outras que tem uma parceria 

maior com os setores de governo, 

porém ambas têm interesses em 

avançar conjuntamente. Quando 

isso acontece os tempos são ad-

ministráveis com relativa tranqui-

lidade. Dentro desse aspecto, 

considero que as universidades 

estão, cada vez mais, interessadas 

em trabalhar mais próximas aos 

setores governamentais e empre-

sariais, e, sem dúvida, a junção 

disso trará grandes benefícios ao 

País”, ressalta Philippi Jr.. 
 

 

Professor Arlindo Philippi Jr, da 

FSP-USP 

     Diante das mudanças que pas-

samos ao longo dos anos, pode-

mos considerar que os indicado-

res ligados as mudanças do clima 

são os mais importantes atual-

mente. Professor Philippi Jr. con-

corda e informa que existem es-

tudos importantes, conduzidos 

por especialistas renovados no 

cenário nacional e até mesmo da 

Faculdade de Saúde Pública que 

mostram essa relação. Além dis-

so, os ODS são prova disso. “Os 

17 objetivos, de certa forma, estão 

relacionados com o clima. Para e-

quacionar essas questões e atin-

gir as metas que vierem a ser de-

finidas, acredito que será funda- 
mental a parceria com as univer-

sidades. Saliento que temos que 

aproveitar as oportunidades trazi-

das pelos ODS, para fomentar 

parcerias com as universidades, o 
 

 

governo e as empresas, traba-

lhando junto em projetos que tem 

condições de produzir ganhos a 

todos, e, em especial, à socie-

dade”, observa. 

     Na verdade, conforme o pro-

fessor teríamos que ter uma polí-

tica de Estado em relação as 

questões das ODS até porque o 

Brasil é signatário. “E isso não é 

difícil de fazer até porque já temos 

muitos projetos prontos, já de-

senvolvemos a Agenda 21 Local, 

temos as políticas nacionais de 

resíduos, de saneamento, de de-

senvolvimento urbano, ou seja, 

não precisamos passar pelo pro-

cesso de criação, e, sim, pode-

mos pegar tudo isso e transformar 

num projeto de desenvolvimento 

nacional, para, com isso, cada ci-

dade possa produzir o seu plane-

jamento, dizendo como vai fazer, 

encaminhar, coordenar, integrar, 

etc”, complementa. Philippi Jr. A-

firma que tudo isso abre campos 

de trabalho e negócios. “O Brasil 

tem que olhar para esse cenário, 

enfrentar e atuar. As cidades que 

procederem dessa forma e saírem 

na frente são as que vão liderar os 

processos em prol da sustenta-

bilidade e, seguramente, vão con-

seguir avanços mais rápidos”, 

conclui. N 

 

 

 

Palestra na ETEC Belém 
 

ameaçados de perder tudo”, alerta 

Marquinhos. 

     Além desses assuntos, Marcos 

aproveita a oportunidade para re-

forçar o perfil ideal do profissional 

TST. “Não podemos obrigar o 

profissional a seguir um perfil es-

pecífico, mas com a vivência e ex-

periência que temos na área po-

demos indicar ações e posturas 

que o ajudam a ter um perfil in-

teressante e como podem exercer 

a profissão de forma mais proativa 

dentro das empresas. Além disso, 

conversamos sobre exemplos de 

situações que já passamos, de vi-

da, de acontecimentos que ser-

vem de referência para muitos es-

tudantes, ou seja, é uma troca in-

terativa e muito salutar para todos, 

comenta. 

     A abordagem também é com-

posta pela explanação sobre o 

movimento sindical. Conforme 

Marcos é o momento de fazer uma 

reflexão se o sindicalismo, para 

eles, é bom ou ruim. “Isso nos dá 

a oportunidade para dialogar so-

bre diversos itens importantes 

que compõem o sindicato, como 

a importância de eles estarem as-

sociados, da categoria ser unida, 

das qualificações que o técnico 

precisa, da relevância da ética 

profissional, da convenção cole-

tiva, entre outros fatores. Mostra-

mos que quando temos um bom 

número representativo de associ-

ados temos mais forças para plei-

tear benefícios”, enumera. 

     Outro tema de fundamental im-

portância nas abordagens do pre-

sidente diz respeito à Política. 

“Trato da importância da partici-

pação do TST na política, nosso 

foco é aumentar essa conscienti-

zação, pois o Técnico precisa fa-

zer política o tempo inteiro, se ele 

não souber vender o seu trabalho, 

não tiver jogo de cintura, ele é o 

primeiro a sofrer na empresa. Ex-

plico a diferença entre política e 

politicagem e o técnico, por con-

viver com três lados diferentes 

dentro de um mesmo ambiente (a 

empresa, o trabalhador e o movi- 
mento sindical), precisa saber fa-

zer política. Além disso, diante 

dos desafios que vamos enfrentar 

ainda, essa consciência é funda- 

 

SINTESP visita ETECs em São Paulo e 

fortalece papel da categoria 

 

Marquinhos destaca o perfil profissional ideal para os futuros 

TSTs 

http://www.norminha.net.br/
http://www.fenatest.org.br/
http://www.topsegconsultoria.com.br/
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     NORMINHA 

     Profissionais da Segurança e 

Saúde no Trabalho dos estados 

de São Paulo, Mato Grosso do 

Sul, Rondônia, Bahia, Minas Ge-

rais, Paraná e Santa Catarina esti-

veram reunidos nos dias 14, 15, 

16 e 17 de março de 2017 em au-

ditório do Campus II da Unoeste 

de Presidente Prudente (SP), par-

ticipando do Curso Profissionali-

zante para trabalhar com todas as 

etapas do ciclo da NR-12. 

     O evento foi uma realização de 

Norminha e MLima com apoio do 

SESMT da UNOESTE que contou 

com a autorização da direção da 

universidade. 

     O objetivo do curso profissio-

nalizante foi de capacitar os in-

teressados para trabalhar efetiva-

mente com a elaboração de toda 

documentação técnica, adequa-

ção, validação e treinamentos pa-

ra atendimento de todas as etapas 

do ciclo da NR-12. 

     O curso foi aplicado por Marco 

Antonio Machado Lima, Especia-

lista em NR-12; Especialista em 

extrusão; Gestor da produção In-

dustrial; Gestor de projetos de im- 

 

 

 

 

 

plementação de linhas de produ-

ção; Assessor em métodos e pro-

cessos e implementação de todas 

as etapas do ciclo da NR-12. 

     O apoio e parceria dos profis-

sionais do SESMT da UNOESTE 

foi fundamental para que o evento 

fosse desenvolvido com pleno 

sucesso. Essa parceria irá propor-

cionais mais cursos voltados à 

SST em Presidente Prudente/SP. 
 

 
 

      Um dos pontos alto do curso 

foi a realização de uma visita nas 

instalações da confeitaria da Uno-

este, oportunidade em que os par-

ticipantes puderam identificar os 

vários sistemas de proteções em 

máquinas e equipamentos, ampli-

ando assim as atividades prática 

do evento. 

 

 

Curso capacita com sucesso implementação da NR12 
 

 
 

Profissionais da SST dos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Bahia, Rondônia e Mato Grosso do Sul 

participaram do Curso profissionalizante para trabalhar com todas as etapas do ciclo da NR-12 – Evento foi realizado em parceria de 

Norminha, MLima e SESMT da Unoeste de Presidente Prudente (SP) 

 

     Foi excelente curso da NR12, a 

empresa MLima representado pe-

lo Sr. Marco Antonio apresentou 

um domínio total do conteúdo 

que nos proporcionou uma visão 

mais ampla e completa sobre os 

fundamentos desta norma, gostei 

muito! 

     Sou Marcos Antonio Roncola-

to Técnico em Segurança do Tra-

balho a 11 anos, no momento es-

tou desempregado, mas sempre 

procurando o conhecimento e no-

vas oportunidades de trabalho.   

     Desde já agradeço a Norminha 

por ter trazido um curso de extre-

ma importância para Presidente 

Prudente e a empresa MLima que 

ministrou este curso com eficiên-

cia e domínio no assunto. 

     Marcos Roncolato 

     (18) 998142526 

 

 

     NORMINHA 

     Curitiba registrou entre 2012 e 

2017 mais de 58 mil casos de aci-

dentes de trabalho. A capital para-

naense é a terceira do país com 

 

 
 

     Grande iniciativa, o curso mi-

nistrado pelo Marco Lima sobre 

as etapas da NR 12 foi excelente e 

vai agregar no meu trabalho, pa-

rabéns. 

     Carlos Alberto - EST 

 

     Todos os participantes rece-

beram um kit brinde da Unoeste, 

gentilmente cedido pelo SESMT 

da entidade. N 

 

 

Curitiba é a terceira cidade do 

país com mais registros de 

acidentes de trabalho 

 

O projeto do Abril Verde foi aprovado em primeira discussão e será 

aprovado definitivamente. 

mais ocorrências, ficando atrás a-

penas de São Paulo e Rio de Já-

neiro. Os dados são do Observa-

tório Digital de Saúde e Segu-

rança do Trabalho, do Ministério 

Público do Trabalho. 

     De acordo com o MPT, os lo-

cais em que mais acontecem aci-

dentes são em hospitais, comer-

cio varejista e correios. As ocor-

rências mais frequentes são con-

tusões e esmagamentos, seguidas 

por cortes e lacerações, fraturas e 

distensões, além de torções. 

     Tendo em vista os números, o 

vereador Cacá Pereira (PSDC), 

propôs a criação do “Abril verde”. 

A campanha educativa tem como 

objetivo a prevenção de acidentes 

de trabalho e doenças ocupa-

cionais. N 

CBN Curitiba 

 

 
 

Visita aos maquinários da Confeitaria enriqueceu o curso NR-12 
 

 

Coordenação: Danussa Karla (TST, Paulo Henrique (Engenheiro de 

Segurança e Coordenador do SESMT); Marco Lima (Facilitador do 

curso); Maioli (Diretor Norminha); Renato Barbosa (TST); Lucas de 

Macena (TST e Gilmar Alves (TST 
 

 

Cursos: Araçatuba: 07 de abril “PPRA com ênfase em PPP e eSocial”; 

Jaú: 4 e 5 de maio “eSocial e os requisitos da SST”; Brasília: 17 a 19 

de maio “Higiene Ocupacional”; e em Vitória: “Higiene Ocupacional” 

CLIQUE NO LINK ABAIXO, TENHA TODAS INFORMAÇÕES E FAÇA SUA INSCRIÇÃO AGORA MESMO! 

http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

     O curso surpreendeu minha 

expectativa, a proficiência do 

Marco é impressionante, a prática 

do curso nos faz compreender 

perfeitamente a NR-12 bem como 

o vasto material disponibilizado 

no curso, muito bom mesmo. 

     Renato Neves Alessi 

     Engenheiro de Segurança do 

Trabalho 

     Salute Saúde Ocupacional 

     Contato (18) 3908-7527 - 

99772-2581 

     Brinde: Renato Alessi, diretor 

da Salute Saúde Ocupacional ofe-

receu um brinde a todos os par-

ticipantes, presenteando os orga-

nizadores com um lindo porta-

anotações. 

     Em nome de todos estamos 

agradecendo pela participação e a 

gentileza dos brindes. 

 
 

     O curso de capacitação para 

trabalhar com todas as etapas do 

ciclo da NR-12 ministrado pelo 

Marco Antonio Lima é excelente, 

profissional sério, com vasta ex-

periência na área. Recomendo a 

todos os profissionais da área que 

queiram adquirir ou aprimorarem 

seus conhecimentos.  

     Andre Favaretto Martinez  

     Engenheiro de Segurança do 

Trabalho 

     Setor Sucroenergético    

  

     O TST Claudinei veio de Ron-

dônia para prestigiar o curso e 

saiu motivado pelo aprendizado e 

profissionalização. 

http://www.norminha.net.br/
http://www.rosinaldoramos.adv.br/novo/index.php
https://cbncuritiba.com/curitiba-e-a-terceira-cidade-do-pais-com-mais-registros-de-acidentes-de-trabalho/
http://www.equipeni.com.br/
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf
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Público durante evento no Pará 

 
me completo, profissão e contato 

para o e-mail 

eventos.cepa@fundacentro.gov.br. 

     Os inscritos também deverão 

levar um pacote de biscoito no dia 

da palestra. 

     As atividades educativas em 

segurança e saúde do trabalhador 

são coordenadas pela educadora  

1988 e é chefe do Serviço de Me-

dicina. 

     Tem experiência na área de 

Pneumologia e Saúde Pública, 

com ênfase em Epidemiologia 

Clínica, atuando principalmente 

nos seguintes temas: doenças o-

cupacionais respiratórias, exposi-

ção e doenças relacionadas à sí-

lica e ao asbesto, outras doenças 

ocupacionais de vias aéreas e do 

parênquima pulmonar e métodos 

de imagem em doenças ocupa-

cionais respiratórias. 

     Conheça outras atividades co-

ordenadas pelo médico Eduardo 

Algranti. 

     Mais informações sobre os 

palestrantes do 2º Seminário In-

ternacional Brasil sem Amianto: 

uma abordagem da saúde do tra-

balhador podem ser encontradas 

no site oficial do evento. Acesse. 

N 
 

 

Fundacentro do Pará realiza palestra Prevenção de 

Acidentes com Animais Peçonhentos 
 

Doracy Moraes de Souza. 

     Outras informações podem ser 

obtidas pelo telefone (91) 3222-

1973. N 

 

duzir as jornadas de trabalho (FIS 

CHER, 2004). 

     Este autor relata ainda que em 

12 de maio de 1999, a União pu-

blicou a nova regulamentação so-

bre as doenças profissionais e 

doenças relacionadas com o tra-

balho, por meio do Decreto nº 3. 

048, de 06 de maio de 1999, que 

dá nova redação ao regulamento 

da Previdência Social, incluindo 

os benefícios a serem auferidos 

pelos trabalhadores em caso de 

acidente e doenças profissionais 

e do trabalho. Neste regulamento, 

o trabalho em turnos e noturno é 

considerado como agente etioló-

gico ou fator de risco de natureza 

ocupacional, sendo descrito co-

mo má adaptação à organização 

do horário de trabalho para o de-

senvolvimento de transtornos do 

ciclo vigília-sono devido a fatores 

não orgânicos. Tal feito, repre-

sentou um avanço, colocando a 

legislação brasileira à frente da 

praticada pela maioria dos países 

no mundo com relação à proteção 

legal conferida aos trabalhadores 

em turnos e noturnos. 
 

 
 

     O Ministério da Saúde (2001a, 

2001b), publicou o Manual de 

Procedimentos para os Serviços 

de Saúde que traz informações 

relevantes sobre os fatores de ris-

co associados ao trabalho em tur-

nos e noturnos, e mais especifi-

camente, aqueles relacionados 

aos transtornos do ciclo vigilia-

sono. N 

Parte 02 na próxima edição 
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Trabalho em turnos e noturno: efeitos 

sobre a saúde dos trabalhadores 
Obs: Esse artigo será apresentado em 02 partes 

turnos e noturno, é caracterizado 

pela continuidade da produção e 

uma ruptura da continuidade no 

trabalho realizado pelos trabalha-

dores. A continuidade da produ-

ção ou da prestação de serviços é 

alcançada pela participação de 

diversas turmas que se sucedem 

nos locais de trabalho. Tais tur-

mas podem alterar seus horários 

de trabalho ou trabalhar em horá-

rios fixos. A atividade de produ-

ção ou prestação de serviços pode 

ser realizada de forma ininterrupta 

ou ser interrompida por algumas 

horas durante a noite, no fim de 

semana ou dia predeterminado.  

     O trabalho em turnos, com fre-

qüência, é associado às desor-

dens fisiológicas psicológicas e 

desgastes na vida social e familiar 

do trabalhador, o qual se apre-

senta como o elemento principal 

do processo de trabalho. Tais de-

sordens se expressam a curto, 

médio e longo prazo por meio de 

perturbações na saúde e na quali-

dade de vida do trabalhador tendo 

reflexos na sua família, na quali-

dade e segurança do trabalho 

prestado e consequentemente, na 

sua capacidade para o trabalho. 

Também associado ao trabalho 

em turnos e em especial noturno, 

temos aspectos ligados à segu-

rança individual e coletiva, na me-

dida em que o desempenho de de-

terminadas tarefas sob constran-

gimentos de horário, principal-

mente durante a noite, podem le-

var a graves acidentes e inciden-

tes no trabalho (CAMPOS, 2014). 

     O que diz a Legislação Brasi-

leira sobre o Trabalho em Turnos 

e Noturno? 

     No Brasil, o trabalhador notur-

no tem a hora de trabalho reduzida 

de 60 minutos para 52 minutos e 

30 segundos e remuneração 20% 

superior a hora diurna.  De acordo 

com a CLT, Capítulo II, Seção IV, 

artigo 73, é considerado trabalho 

noturno aquele realizado entre 

22:00 de um dia até às 05:00 do 

dia seguinte (CAMPANHOLE e 

CAMPANHOLE, 1994). 

     A Constituição Federal de 

1988, em seu artigo 7º, inciso XIV  

estabeleceu a jornada de seis ho-

ras para o trabalho em turnos 

ininterruptos de revezamento, ex-

ceto em caso de negociação cole-

tiva.  (BRASIL, 1988). Em muitas 

empresas cujas atividades conti-

nuam durante 24 horas do dia, 

sete dias por semana, a quinta 

turma de trabalhadores foi cria-

da, de forma a seguir a recomen-

dação estabelecida na Constitui-

ção. No entanto, há jurisprudência 

após a aprovação da Constituição 

de 1988 que estabeleceu que ape-

nas nas empresas em que há mo-

dificação dos horários dos traba-

lhadores haveria exigência de re- 

 

Por Wesley Fernandes sob 

supervisão de Cristiane 

Reimberg 

     NORMINHA 

     No dia 28 de março, a Fun-

dacentro do Pará realizará o even-

to “Prevenção de Acidentes com 

Animais Peçonhentos”, das 14h 

às 16h, no auditório da institui-

ção, localizada na Rua Bernal do 

Couto, 781, Umarizal, Belém/PA. 

     O técnico de segurança do tra-

balho, Alberto Alexandre dos 

Santos, será o palestrante. Santos 

também é diretor de Segurança e 

Saúde no Trabalho - SST na Fe-

deração dos Trabalhadores no 

Comércio e Serviços dos Estados 

do Pará e do Amapá – Fetra-

compa/AP. 

As inscrições já estão 

disponíveis 

     São 100 vagas disponíveis, e 

os interessados devem enviar no- 

Por ACS/ Alexandra Rinaldi 

     NORMINHA 

     O tema amianto será discutido 

durante a realização do 2º Semi-

nário Internacional Brasil sem A-

mianto: uma abordagem da saúde 

do trabalhador, de 15 a 18 de ma-

io de 2018, no Bourbon Conven-

tion Ibirapuera Hotel, em São 

Paulo. 

     A coordenação do evento é do 

Ministério Público do Trabalho, 

por meio do Programa Nacional 

de Banimento do Amianto e tem o 

apoio da Fundacentro e entidades 

parceiras. 

     De acordo com o MPT, a jus-

tificativa para a realização deste 

seminário vem do I Seminário In-

ternacional do Amianto: uma A-

bordagem Sócio-Jurídica, ocorri-

do em Campinas/SP, onde foram 

debatidos aspectos sociais e jurí-

dicos. Os sociais voltados a aler-

tar a sociedade e os jurídicos, que 

envolvem a discussão nos Tribu-

nais sobre a constitucionalidade 

do uso do amianto crisotila no 

país, a despeito dos compro-

missos assumidos pela República 

Federativa do Brasil quando da 

ratificação das Convenções 139 e 

162 da Organização Internacional 

do Trabalho. 

     Especialistas nacionais e es-

trangeiros estarão reunidos para 

falar sobre os temas centrais do e-

vento, tais como “Asbestos: cená-

rio brasileiro atual e perspecti-

vas”; “Conferência e debate: ami-

anto no Reino Unido”; “Amianto:  

vigilância à saúde”. 

     A abertura do seminário será 

conduzida pelo Procurador-Geral 

do Ministério Público do Traba-

lho, Ronaldo Curado Fleury e pelo 

conferencista, Ministro Augusto 

César Leite de Carvalho. 

     Coordenação científica 

     A coordenação científica do 

seminário conta com a participa-

ção do pesquisador e médico P-

neumologista da Fundacentro, 

Eduardo Algranti e Ubiratan de 

Paula Santos do INCOR/FMUSP. 
 

 
 

     Algranti possui Doutorado em 

Saúde Pública pela Universidade 

de São Paulo (1991) e é Leitor B 

Certificado (NIOSH/EUA) desde 

 

Pesquisador da Fundacentro participa da coordenação científica 

do evento 

Por Patricia Frigeri Salles Melchiors 

– Parte 01/02 * 

     NORMINHA 

     O trabalho em turnos e noturno 

não é um fenômeno da atualidade, 

e sabe-se que sua história pode 

ser traçada desde a descoberta do 

fogo, há cerca de 7000 a.C. Uma 

descrição interessante da evolu-

ção e frequência  da ocorrência de 

trabalho noturno ao longo dos sé-

culos foi relatada por Scherer 

apud Fischer (2004), que cita fa-

tos ocorridos desde o Império Ro-

mano até a época atual. Na Idade 

Média houve diminuição do tra-

balho noturno em função das mi-

grações populacionais das cida-

des para os campos e da predo-

minância das atividades dos arte-

sãos, que se dedicavam ao traba-

lho diurno. Após a Idade Média e 

antes do início da Revolução In-

dustrial, o trabalho noturno volta à 

cena, principalemente em função 

da atividade na mineração (FIS-

CHER, 2004). 

     Durante a Revolução Industrial 

na Europa, entre os anos de 1770 

e 1850, diante das grandes desco-

bertas nas áreas da física, química 

e a mecanização houve um enor-

me aumento do uso do carvão pa-

ra manter o funcionamento das fá-

bricas que passaram a trabalhar 

dia e noite. Neste período, segun-

do o mesmo autor, era comum 

empregar homens, mulheres e cri-

anças para trabalharem longas 

jornadas que tinham início por 

volta das cinco horas da manhã e 

se estendiam por 12, 14 e até 16 

horas consecutivas. Nesse perío-

do, eram comuns e frequentres a 

ocorrência de acidentes, decor-

rentes da fadiga dos trabalhadores 

e das condições precárias de tra-

balho nas fábricas. 

     Este mesmo autor relata que 

uma das limitações do trabalho 

noturno era a precária iluminação 

com lâmpadas à óleo, que foi a-

bandonada em 1800, quando a-

pareceu a iluminação a gás e pos-

teriormente, à base de querosene 

na metade do século XIX. A in-

venção da lâmpada elétrica por 

Thomas Edison, em 1879, possi-

bilitou mais adiante o surgimento 

de uma fonte confiável de força/e-

nergia, sendo este o maior evento 

isolado e relevante na história pa-

ra o crescimento do trabalho em 

turnos e noturno, uma vez que via-

bilizaria a utilização de equipa-

mentos em tempo integral e a o-

ferta de bens e serviços, sem in-

terrupção, por 24 horas. A dura-

ção do dia normal de trabalho teve 

cada vez mais relação com as ho-

ras do dia, que passaram a ter lon-

gas e extenuantes jornadas diur-

nas e noturnas com grande fre-

quência. Desse modo, os limites 

entre o dia e a noite não eram mais 

respeitados para a vigília e o des-

canso dos trabalhadores. 

     De acordo com Maurice apud 

Fischer et al (2004), o trabalho em 

 

 

Cursos: Araçatuba: 07 de abril “PPRA com ênfase em PPP e eSocial”; 

Jaú: 4 e 5 de maio “eSocial e os requisitos da SST”; Brasília: 17 a 19 

de maio “Higiene Ocupacional”; e em Vitória: “Higiene Ocupacional” 

CLIQUE NO LINK ABAIXO, TENHA TODAS INFORMAÇÕES E FAÇA SUA INSCRIÇÃO AGORA MESMO! 

http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf  

 

 

 

 

Brasil sem amianto é tema de seminário que 

acontece em maio 

http://www.norminha.net.br/
mailto:eventos.cepa@fundacentro.gov.br
http://www.fundacentro.gov.br/silica-e-silicose/pnes
http://www.fundacentro.gov.br/silica-e-silicose/pnes
http://www.fundacentro.gov.br/silica-e-silicose/pnes
http://brasilsemamianto.com.br/
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf
http://www.norminha.net.br/Banners/bannerb.asp?IDBanner=20
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Por Wesley Fernandes sob 

supervisão de Cristiane 

Reimberg 

     NORMINHA 

     No dia 11 de Abril, a Funda-

centro da Bahia promove a pales-

tra “Relações entre produção, 

consumo, ambiente e saúde: de-

safios para a Segurança e Saúde 

no Trabalho”, das 08h30 às 12h 

30, no auditório da instituição, lo-

calizada na Rua Alceu Amoroso 

Lima, 142, Caminho das Árvores, 

Salvador/BA. 

     O evento tem como objetivo 

fomentar a discussão e debate so- 

bre os impactos na saúde e am-

biente, decorrentes dos modelos 

de produção e consumo, bem co-

mo seus desafios para a Segu-

rança e Saúde no Trabalho (SST). 

     A tecnologista da Fundacen-

tro/BA, Soraya Wingester Vas-

concelos, que atua nas áreas téc-

nicas, de pesquisa e ensino, será 

a palestrante. Soraya possui mes-

trado em Saúde Pública e Meio 

Ambiente pela ENSP/Fiocruz, é 

especialista em Saúde do Traba-

lhador pela Universidade Federal 

de Minas Gerais – UFMG e on-

dontóloga. 

 

     NORMINHA 

     No dia 03 de Abril, a Funda-

centro realiza o evento “Mercado 

de Trabalho para Pessoas com 

Deficiência”, das 14h às 16h, no 

auditório da instituição, localizada 

na Rua Capote Valente, 710, Pi-

nheiros, São Paulo/SP. 

     O objetivo do evento é promo-

ver a discussão sobre inclusão no 

mercado de trabalho de pessoas 

com deficiência. A ideia é cons-

truir uma cultura da inclusão e 

permitir que os participantes pos-

sam esclarecer seus questiona-

mentos para que ela se dê de 

forma efetiva. 

     Marinalva Cruz, secretária ad-

junta da Secretaria Municipal das 

Pessoas com Deficiência (SMP 

ED), será a palestrante. Marinalva 

é graduada em Tecnologia em 

Gestão de Recursos Humanos pe-

lo Centro Universitário Sant’Anna  

 

 

Fundacentro discute empregabilidade 

para pessoas com deficiência 

 

Atividade em São Paulo faz parte do ciclo de palestras sobre a 

inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho 

(UniSant’Anna) e Pós Graduada 

em Gestão Pública pela Fundação 

Escola de Sociologia e Política de 

São Paulo (FESPSP). 

     Este evento terá como público-

alvo agentes públicos, profissio-

nais de empresas, dos Centros de 

Referência de Saúde do Trabalha-

dor, da Superintendência Regio-

nal do Trabalho (SRT) e profissi-

onais afins da área. 

     As inscrições são realizadas a-

través do site da Fundacentro, na 

área de eventos. 

     Eliane Vainer, Gerickson Nu-

nes e Marcela Sarto são os coor-

denadores técnicos do evento. 

     Outras informações podem ser 

obtidas sev@fundacentro.gov.br 

ou pelo telefone: (11) 3066-6323 

/ (11) 3066-6368. 

     INSCRIÇÃO 

     FOLDER  

N 

No Pará, mulher é maioria no setor informal, no comércio e nos serviços 

 
Evento da Fundacentro/PA aborda realidade da mulher 

trabalhadora paraense 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

que permanecer até o final do e-

vento irá receber o certificado 

com carga horária de 4 horas. 

     A palestra é aberta para es-

tudantes, trabalhadores e sindi-

calistas, das áreas de SST e Vi-

gilância em Saúde do Trabalha-

dor. 

     Acesse o folder e o formulário 

de inscrições. Outras informa-

ções podem ser obtidas pelo 

telefone: 

     (71) 3272-8850. 

     FOLDER 

 

N 

 

Palestrante Soraya Vasconcelos 
 

     São 60 vagas disponíveis, e os 

interessados deverão preencher o 

formulário e enviar para o e-mail 

crba@fundacentro.gor.br até o 

dia 8 de Abril. Somente aquele  

Fundacentro da Bahia realiza evento sobre relações entre 

produção, consumo, ambiente e saúde 
 

Por ACS/ Cristiane Reimberg 

     NORMINHA 

     Um panorama da participação 

da mulher no mercado de trabalho 

no estado do Pará foi traçado em 

7 e 8 de março no Seminário Alu-

sivo ao Dia Internacional da Mu-

lher, realizado pela unidade da 

Fundacentro em Belém/PA. Os 

palestrantes também refletiram 

sobre os desafios locais para a 

prevenção de acidentes de traba-

lho e abordaram algumas realida-

des específicas de trabalhadoras 

– os acidentes com escalpela-

mento, o trabalho das operadoras 

de caixa de supermercado e o tra-

balho da mulher na construção 

civil. 

     A taxa de desocupação para a 

mulher é quase duas vezes maior 

que a do homem. No setor infor-

mal, as mulheres possuem maior 

participação. Já o rendimento da 

mulher é menor do que o do ho-

mem, apesar de elas apresenta-

rem maior nível de escolaridade. 

As informações fazem parte do 

“Relatório especial: mulher no 

mercado de trabalho”, do Obser-

vatório Paraense do Mercado de 

Trabalho – Opamet. 

     Os economistas José Raimun-

do Trindade e Luciana Sousa, or-

ganizadores do relatório com 

Márcio Borges, estiveram no se-

minário da Fundacentro/PA para, 

juntamente com a diretora de 

Comunicação Social do Sindicato 

dos Bancários e Bancárias do Es-

tado do Pará, Tatiana Oliveira, a- 
bordar a participação da mulher 

no mercado de trabalho no esta-

do. 

     “Verifica-se que os setores da 

indústria, construção civil e agro-

pecuária são predominantemente 

ocupados pelo sexo masculino, 

com 81,4%, 90,9% e 90% res-

pectivamente, e os setores que a-

presentaram uma quantidade de 

vínculos do sexo feminino foram 

os setores do comércio e de ser-

viços, com 41% e 50,8% respec-

tivamente”, afirma o relatório do 

Opamet, que é coordenado por 

José Raimundo Trindade. 

     O relatório destaca que, entre 

2005 e 2015, a mulher sempre a-

presenta menor nível de ocupa-

ção, com taxa inicial de 90% 

(2005) e final 89% (2015) no ca-

so do Pará, e taxa inicial de 84% 

(2005) e final de aproximada-

mente 82% (2015) para a Região 

Metropolitana de Belém - RMB. A 

jornada semanal de trabalho é 

maior para eles, quando não se 

considera o trabalho doméstico. 

Eles ainda apresentam maior rota-

tividade do que elas, o que pode 

ser justificado pela maior presen-

ça deles no mercado formal. 

     “Um ponto interessante de ser 

observado é a introdução das mu-

lheres no mercado de trabalho, 

que se originou nas indústrias, 

como operárias de baixo custo, 

mas que ao longo do tempo se 

afastaram cada vez mais desse 

setor; e atualmente no Brasil a- 
presentam mais participação no 

setor de comércio e serviços 

(destaque para o serviço domésti- 

co também) do que os homens, 

sobretudo no Pará”, conclui o do-

cumento. 
 

 
 

     Os autores apontam ainda a 

existência da precariedade no tra-

balho para ambos os sexos, pau-

tada em relações vulneráveis e no 

aumento da flexibilidade nas rela-

ções trabalhistas. Nesse cenário, 

o impacto é maior para elas, por 

ocuparem postos mais precários 

e terem salários menores do que 

o recebido pelos homens. Uma 

das saídas seria “a criação de po-

líticas de emprego duradouras 

com o objetivo de oportunizar a 

força de trabalho feminina, condi-

ções de construção de vínculos 

duradouros e estáveis em seus 

postos de trabalho”. 

     Outros debates 

     Além da discussão sobre a 

participação da mulher no merca-

do de trabalho no Pará, no dia 7 

de março, foi traçado um pano-

rama dos acidentes e doenças re-

lacionadas ao Trabalho no estado 

pelo auditor fiscal e superinten-

dente adjunto da SRT/PA (Supe-

rintendência Regional do Traba-

lho), Jomar Lima, que é enge-

nheiro civil. As atividades desse 

primeiro dia tiveram a coordena-

ção da pedagoga e tecnologista 

da Fundacentro/PA, Doracy de 

Souza. 

     Já a psicóloga e tecnologista 

da Fundacentro/PA, Laura No-

gueira, coordenou as atividades 

do dia 8 de março. Doracy de 

Souza falou sobre o papel da 

Fundacentro frente aos desafios 

da prevenção de acidentes de tra-

balho  no estado  do Pará.  A as- 

sistente social e coordenadora do 

Espaço Acolher na Fundação 

Santa Casa de Misericórdia do 

Pará, Maria Luzia de Matos, abor-

dou a prevenção de acidentes 

com escalpelamento na região. 

     O segundo dia ainda contou 

com a apresentação da pesquisa 

- “Eu acho graça para não cho-

rar”: uma análise da Psicodinâ-

mica do trabalho de operadoras 

de caixa de supermercado, pela 

psicóloga e mestre em Psicologia 

Social e Clínica, Ana Carolina 

Mélou. O trabalho da mulher na 

construção civil, por sua vez, foi 

apresentado pela engenheira de 

produção, Marília Marques. 
 

 
 

     O evento teve 54 participantes 

e uma abertura com represen-

tantes de diferentes instituições: 

pela Fundacentro/PA, a chefe Lu-

ana Bengtson, Doracy de Souza e 

Laura Nogueira; pela SRT/PA, o 

superintendente adjunto Jomar 

Lima, pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, Ana Maria 

Brígida; pela CUT (Central Única 

dos Trabalhadores), Tatiana Oli-

veira; pela Nova Central Sindical 

do Trabalhador, Marivaldo Vieira; 

pela Força Sindical, Clara Maria 

Borges; e pela Associação de Re-

clamantes e Vitimados do Traba-

lho da Cadeia do Alumínio em 

Barcarena/PA, Reinaldo Damas-

ceno. 

N 

 

Cursos: Araçatuba: 07 de abril “PPRA com ênfase em PPP e eSocial”; 

Jaú: 4 e 5 de maio “eSocial e os requisitos da SST”; Brasília: 17 a 19 

de maio “Higiene Ocupacional”; e em Vitória: “Higiene Ocupacional” 

CLIQUE NO LINK ABAIXO, TENHA TODAS INFORMAÇÕES E FAÇA SUA INSCRIÇÃO AGORA MESMO! 

http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf  

 

 

http://www.norminha.net.br/
http://www.fundacentro.gov.br/cursos-e-eventos/inscricao-no-evento/764
http://www.fundacentro.gov.br/Arquivos/sis/EventoPortal/AnexoConteudoProgramatico/Empregabilidade%20para%20Pessoas%20com%20Defici%C3%AAncia.pdf
http://www.fundacentro.gov.br/arquivos/link/noticias/Cartaz%20Palestra_20180314171149.pdf
http://www.rosinaldoramos.adv.br/novo/index.php
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf
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     NORMINHA 

     Os números de comunicados 

de acidentes de trabalho no Brasil 

caíram pela metade em 2017 na 

comparação com 2016. Foi o me-

nor registro dos últimos seis a-

nos, de acordo com os dados do 

Observatório Digital de Saúde e 

Segurança e do Trabalho, ferra-

menta desenvolvida pelo pelo Mi-

nistério Público do Trabalho e pe-

la Organização Internacional do 

Trabalho. 

     A princípio, os dados dão a 

entender que o país registrou uma 

melhora no nível da segurança no 

trabalho. Mas uma leitura mais 

profunda mostra outra realidade. 

     "Não foi o número de aciden-

tes que diminuiu, mas sim o de 

empregados com carteira assina-

da", diz Remígio Todeschini, pes-

quisador da Universidade Federal 

de Brasília. "Na crise, houve au-

mento da informalidade." 

     A queda foi de 1,3 milhão de 

postos com carteira assinada em 

2016 e de 1,5 milhão no ano ante-

rior, segundo o Caged (Cadastro 

Geral de Empregados e Desem-

pregados). 

     O governo também cortou 

verbas importantes, que afetam os 

 

resultados dos registros. "Falta 

informação e fiscalização", expli-

ca Marco Bussacos, chefe do ser-

viço de epidemiologia e estatísti-

ca da Fundacentro (Fundação 

Jorge Duprat e Figueiredo), do 

Ministério do Trabalho. 

     "Além de uma insuficiente e-

quipe de fiscais, foram cortadas 

diárias e passagens para que es-

ses funcionários possam se des-

locar pelo país para checar os 

postos de trabalho", afirma Bus-

sacos. 

     De acordo com estudo da CUT 

(Central Única dos Trabalhado-

res), de cada 4 acidentes, apenas 

1 é notificado. 

     Em geral, crises econômicas 

trazem ainda mais problemas de 

segurança. Principalmente as mé-

dias e pequenas empresas – que 

representam aproximadamente 

90% dos negócios formalizados 

em todo o país– tendem a cortar 

custos no setor. 

     Outro dado circunstancial im-

portante: "Uma das áreas de ma-

ior risco de acidentes, a cons-

trução civil foi muito abalada nos 

últimos anos", explica Bussacos. 

     Trata-se de um setor que 

apresentou grandes baixas de tra- 

balhadores e com o dobro da mé-

dia nacional de acidentes, de a-

cordo com o INSS (Instituto Na-

cional de Seguridade Social). 

     "Nas obras, muitas vezes fal-

tam equipamentos básicos, como 

capacetes, luvas, cintos de segu-

rança, e treinamento preventivo. 

Ali, os acidentes são frequentes", 

afirma Bussacos. 

     Apesar dos problemas, o setor 

da construção civil é o quarto co-

locado entre os que lideram o ris-

co de acidentes, atrás da indústria 

de transformação (terceiro lugar), 

do setor elétrico (segundo) e de 

agricultura e pecuária (primeiro), 

segundo a UnB. 

 

     INDENIZAÇÕES 

     Mesmo quando o dano é cau-

sado pela falta de responsabilida-

de do empregador, o ônus fica 

com a Previdência. Nos últimos 

seis anos, foram gastos R$ 26,2 

bilhões com benefícios acidentá-

rios, entre eles auxílio-doença, a-

posentadoria por invalidez e pen-

são por morte. 

     O Brasil é o quarto país com 

maior índice de acidentes de tra-

balho no mundo. O campeão é a 

China, seguida da Índia e Indo-

nésia, de acordo com a OIT. 

 

N 
Fonte: Folha de São Paulo 

 

 

 

Recuperação judicial: reerguimento de uma companhia 

Ricardo Dosso, advogado especialista em direito empresarial, tira dúvidas sobre o tema e orienta 

sobre a opção pelo processo 

 

 

Operação aplica 

106 autos de 

infrações em 

empresas que 

atuam no Porto 

de Paranaguá 

     NORMINHA 

     O Ministério do Trabalho apli-

cou 106 autos de infração em em-

presas que atuam no Porto de Pa-

ranaguá por descumprirem irre-

gularidades trabalhistas. A ação 

foi deflagrada de 12 a 16 de mar-

ço, para verificar as condições de 

saúde e segurança dos trabalha-

dores que atuam no local, consi-

derado o segundo maior em mo-

vimentação de grãos do país. 

     Boa parte das infrações é pelo 

descumprimento das Normas Re-

gulamentadoras 7 e 33. 

     Foram emitidos quatro termos 

de interdição por risco grave e 

iminente atingindo trabalhos em 

espaços confinados e trabalho 

com máquinas (tombadores de 

grãos). O relatório técnico da o-

peração foi gerado nesta terça 

(20) pela Superintendência Re-

gional do Trabalho do Paraná 

(SRT-PR). N 

mentos oferecidos pela legislação 

para realizar uma reestruturação 

econômico-financeira da empresa 

em dificuldades, reabrir um canal 

de diálogo com transparência e 

reconquista da credibilidade com 

os credores e garantir a oportu-

nidade de o devedor recuperar sua 

capacidade produtiva.  

     7. A recuperação judicial pode 

ajudar a preservar os bens pes-

soais? 

     A ação não tem o poder direto 

de proteger os bens pessoais do 

empresário. Porém, pode ser um 

efeito secundário, tendo em vista 

que, ao reestruturar a dívida da 

instituição, é possível que a soci-

edade consiga aproveitar melhor 

o fluxo de caixa para saldar as dí-

vidas e, assim, evitar que os per-

tences particulares respondam 

pelas obrigações da empresa. 

     8. Quais são os meios de re-

cuperação judicial da empresa? 

     São vários os meios, como: 

concessão de prazos e condições 

especiais de pagamento das obri-

gações vencidas ou que se ven-

cerem antecipadamente, cisão, in-

corporação, fusão ou cessão de 

quotas ou ações da sociedade, 

substituição total ou parcial dos 

administradores, aumento do ca-

pital social, arrendamento, cele-

bração do acordo coletivo de tra-

balho, inclusive para reduzir salá-

rios e aumentar ou reduzir a carga 

horária dos trabalhadores, doação 

em pagamento ou novação de dí-

vidas do passivo, constituição de 

sociedade de credores, venda par-

cial de bens, equalização dos en-

cargos financeiros relativos a dé-

bitos de qualquer natureza, usu-

fruto da empresa, administração 

compartilhada, emissão de obri-

gação e substituição de garantia. 

     9. Em quanto tempo o proces-

so termina? 

     Depois de aprovado o plano de 

recuperação judicial (em 180 di-

as), a empresa e os credores ficam 

em período de observação pelo 

prazo de dois anos. Após esse pe-

ríodo, caso constatado que todas 

as obrigações do plano estão sen-

do devidamente cumpridas, en-

cerra-se o processo. 

     O prazo de dois anos não sig-

nifica que o plano de recuperação 

judicial deva ser integralmente 

cumprido nesse tempo. É possível 

prever medidas que se estendam 

além dessa data, porém, mesmo 

que encerrada a ação, as obriga-

ções já acordadas que extrapola-

rem esse período continuarão a 

ser fiscalizadas pelos credores. 

N 

Dosso Advogados 

Endereço: Av. Braz Olaia Acosta, 727, 

sala 2106/ Edifício Office Tower - 

Ribeirão Preto (SP) 

Informações: (16) 3235-0080 ou 

www.dossoadvogados.com.br  

Total de acidentes de trabalho no país oculta realidade 

 

 

Atendimentos 

gratuitos no 

Senac: 

manicure e 

pedicure 

 

     NORMINHA 

     O Senac Presidente Prudente 

(SP) abre, a partir de 20 de março, 

agenda de atendimentos gratuitos 

à comunidade. Alunos do curso 

Manicure e Pedicure aplicarão as 

técnicas aprendidas em sala de 

aula, supervisionados pelos do-

centes. A atividade faz parte da 

formação prática oferecida pela 

instituição. Serão dez atendimen-

tos por dia, para maiores de 18 a-

nos, sempre às 14 horas. As va-

gas são limitadas e o agenda-

mento deve ser feito diretamente 

na unidade. N 

 

  

 

     NORMINHA 

     Falências, processos deses-

truturados, dívidas. Esses são al-

guns termos associados à recu-

peração judicial de maneira equi-

vocada. Quando uma empresa 

enfrenta dificuldades financeiras, 

ela precisa se preservar e reorga-

nizar suas atividades, e o proces-

so de recuperação é a saída para 

os gestores que estão sofrendo 

com a situação econômica da 

corporação, e não um sinônimo 

de “desistência”. Além de possi-

bilitar a renegociação de dívidas, 

a prática mantém o trabalho dos 

colaboradores e estimula uma 

nova organização empresarial. 
 

 
 

     Ricardo Dosso, advogado 

com mais de 15 anos de conheci-

mento na área, especialmente em 

direito societário, separou abaixo 

as principais dúvidas relaciona-

das ao tema. Confira: 

     1.    A quem se destina a recu-

peração judicial? 

     A ação é destinada ao deve-

dor: seja empresário, seja pessoa 

física ou jurídica. Ele deve estar 

regularmente inscrito na Junta 

Comercial do estado de sua sede, 

ter exercido atividade empresarial 

por mais de dois anos e não ser  

 

falido (se o foi, as responsabili-

dades decorrentes precisam estar 

declaradas extintas, por sentença 

transitada em julgado). 

     Para o processo, a pessoa 

também não deve ter obtido con-

cessão de recuperação judicial há 

pelo menos cinco anos, bem co-

mo não tenha sido condenada por 

crimes falimentares. 

     2. Micro e Pequenas Empre-

sas podem requerer a recuperação 

judicial? 

     Não há impedimentos para que 

as Micro e Pequenas Empresas 

(ME) requeiram a recuperação ju-

dicial. As ME e as Empresas de 

Pequeno Porte (EPP), inclusive, 

têm a opção de escolher por regi-

me especial. A principal diferença 

desse regime ao comum é que, no 

plano normal, deve prever parce-

lamento em até 36 parcelas men-

sais, podendo conter ainda a pro-

posta de abatimento do valor das 

dívidas. 

     3. É preciso consentimento de 

todos os sócios de uma sociedade 

limitada para requerer o proces-

so? 

     Não. Nas sociedades limitadas 

são necessários votos de mais da 

metade do capital social, o que 

corresponde a 51%. Assim, é au-

torizado o pedido de recuperação 

judicial. 

     4. A recuperação judicial en-

volve os créditos tributários? 

     A ação não engloba os créditos 

tributários. No entanto, é possível 

aderir aos planos de parcelamento 

propostos pelo próprio governo. A 

recuperação judicial poderá estru-

turar melhor a dívida da empresa, 

de forma a prever um fluxo de pa-

gamentos que viabilize a quitação 

dos tributos e deixe alguns bens 

livres para que o empresário con-

siga quitar os débitos. 

     5. O que acontece com as a-

ções da empresa durante a recu-

peração judicial? 

     Durante o processo, as ações 

ou quotas da empresa permane-

cem na propriedade de seus anti-

gos acionistas ou sócios. Caso a 

companhia seja de capital aberto, 

precisa haver a publicação de fato 

relevante ao mercado, para anun-

ciar o pedido de recuperação judi-

cial dentro dos prazos e condições 

estabelecidos pela Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM). 

     O exercício de voto decorrente 

das atuações deve ser feito pelos 

acionistas, para cumprimento do 

plano, sendo que eles não podem 

aprovar operações que descapita-

lizem a companhia ou que acarre-

tem despesas superiores à reali-

dade financeira. 

     6. Quais as vantagens de se 

pedir recuperação judicial? 

     As vantagens da recuperação 

judicial são: aproveitar os instru- 

 

 

 

 

Cursos: Araçatuba: 07 de abril “PPRA com ênfase em PPP e eSocial”; 

Jaú: 4 e 5 de maio “eSocial e os requisitos da SST”; Brasília: 17 a 19 

de maio “Higiene Ocupacional”; e em Vitória: “Higiene Ocupacional” 

CLIQUE NO LINK ABAIXO, TENHA TODAS INFORMAÇÕES E FAÇA SUA INSCRIÇÃO AGORA MESMO! 

http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf  

 

 

http://www.norminha.net.br/
http://www.dossoadvogados.com.br/
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf
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     NORMINHA 

     Foi lançado na terça-feira (20), 

em São Paulo, o Dicionário de 

Saúde e Segurança do Trabalha-

dor: Conceitos, Definições, Histó-

ria, Cultura. A obra reúne 522 au-

tores, incluindo estrangeiros, e foi 

organizada pelo médico especia-

lista em medicina do trabalho Re-

né Mendes. O propósito das 1. 

280 páginas é funcionar como 

uma obra de referência e bene-

ficiar não apenas os profissionais 

da área, mas principalmente os 

trabalhadores brasileiros. 
 

 
 

     O dicionário possui 1.236 ver-

betes temáticos, escritos em uma 

linguagem simples. O organiza-

dor do livro ressalta que a obra 

está a serviço dos mais vulnera-

veis, pois atenderá de forma a-

brangente as associações e sin-

dicatos em prol do cidadão. 

     “Se um sindicato, por exem-

plo, tiver dúvida sobre como atuar 

em caso de assédio moral ou ou-

tro tema, ele pode consultar o li-

vro. A partir daí, terá as orien-

tações sobre como proceder. Ca-

so queira fazer uma pesquisa 

mais minuciosa, ao final de cada 

verbete, ele encontrará referên-

cias. Algumas delas, inclusive, 

estão disponíveis na internet”, de-

talha René Mendes. 

     O organizador explica ainda 

que para chegar ao resultado, o 

livro contou com a participação 

de especialistas em saúde e se-

gurança do trabalho e de áreas 

distintas, como direito, sociolo-

gia, e outras profissões envolvi-

das no propósito de promover a 

equidade, a justiça social e o de-

senvolvimento humano ético e 

sustentável por meio do trabalho. 

     Dentre os autores, também es-

tão presentes representantes da 

Fundacentro, entidade ligada ao 

 

 

abril - 17-21h Local: Biblioteca 

Pública Estadual Luiz de Bessa, 

Praça da Liberdade, 21 – Funcio-

nários; 

     Curitiba/PR - 13 de abril - 17-

21h Local: Solar do Rosário, Rua 

Duque de Caxias, 4 - Centro His-

tórico; 

     Brasília/DF - 16 de abril - 17-

21h Local: Centro Cultural da As-

sociação dos Docentes da UnB – 

ADUnB, Casa do Professor, Cam-

pus Universitário Darcy Ribeiro - 

Gleba A; 
 

 
 

     Porto Alegre/RS - 18 de abril - 

17-21h Local: Centro Cultural 

SindBancários, Rua General Câ-

mara, 424 - Centro Histórico;     

     Cuiabá/MT - 22 de maio - 19-

21h Local: II Congresso dos Tra-

balhadores do SUS da Secretaria 

de Estado da Saúde de Mato 

Grosso - Hotel Fazenda Mato 

Grosso 3, Av. Antônio Dorileo, 

1100 - Coxipó. 

N 
Fonte: 

Ministério do Trabalho 

 
 

O Juiz pode conceder um benefício 

por incapacidade no lugar de outro 

mesmo que este não tenha sido 

objeto da ação 

 

 
 

o processo deve ser adequado a 

tutelar o direito material nele en-

frentado, demandando uma análi-

se do caso à luz das peculia-

ridades do direito material, no ca-

so, as peculiaridades do direito 

previdenciário. Nesse passo, con-

siderando a natureza dos benefí-

cios e a fungibilidade existente 

entre eles, é possível conceder um 

auxílio-acidente, ainda que a parte 

tenha pleiteado apenas auxílio-

doença ou aposentadoria por in-

validez, tal como verificado in ca-

su, sem que isso configure nuli-

dade por julgamento extra petita. 

4 O termo inicial do benefício fica 

mantido em 11.06.2003, data do 

requerimento administrativo, nos 

termos da Súmula nº 576/STJ, 

devendo ser observada a prescri-

ção quinquenal, na forma determi-

nada pela sentença. 5. Vencido o 

INSS, a ele incumbe o pagamento 

de honorários advocatícios, man-

tidos em 10% do valor das pres-

tações vencidas até a data da 

sentença (Súmula nº 111/STJ), 

até porque moderadamente arbi-

trados pela decisão apelada. 6. 

Para o cálculo dos juros de mora 

e correção monetária, aplicam-se, 

até a entrada em vigor da Lei nº 

11.960/2009, os índices previstos 

no Manual de Orientação de Pro-

cedimentos para os Cálculos da 

Justiça Federal, aprovado pelo 

Conselho da Justiça Federal, e, 

após, considerando a natureza 

não-tributária da condenação, os 

critérios estabelecidos pelo C. 

Supremo Tribunal Federal, no jul-

gamento do RE nº 870.947/PE, re-

alizado em 20/09/2017, na siste-

mática de Repercussão Geral, 

quais sejam: juros moratórios se-

gundo o índice de remuneração da 

caderneta de poupança, nos ter-

mos do disposto no artigo 1º-F da 

Lei 9.494/97, com a redação dada 

pela Lei nº 11.960/2009; e corre-

ção monetária segundo o Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial – IPCA-E. 7. Não pode 

subsistir o critério de correção 

monetária adotado pela sentença, 

porque em confronto com o índice 

declarado aplicável pelo Egrégio 

STF, em sede de repercussão ge-

ral, impondo-se, assim, a modifi-

cação do julgado, inclusive, de 

ofício. 8. Presentes os requisitos 

– verossimilhança das alegações, 

conforme exposto na sentença, e 

o perigo da demora, o qual de-

corre da natureza alimentar do be-

nefício -, confirmado a tutela an-

teriormente concedida. 9. Preli-

minar rejeitada. Apelação despro-

vida. 

N 
Fonte: TRF3 

 

 

Ministério do Trabalho. “A expec-

tativa é ter um salto na qualidade 

do atendimento no setor. A cada 

três anos, haverá uma atualização 

e revisão do que estamos cha-

mando de enciclopédia”, conclui 

Mendes. 

     Após o lançamento em São 

Paulo, o dicionário também estará 

disponível em outras capitais bra-

sileiras. Confira abaixo o calen-

dário: 

     São Paulo/SP - 20 de março 

     Local: Biblioteca Municipal 

Mário de Andrade, Rua da Conso-

lação, 94 - Centro. 

     Campinas/SP - 21 de março 

Local: Café Container, Rua Anto-

nio Lapa, 1080 - Cambuí. 
 

 
 

     Rio de Janeiro/RJ - 27 de 

Março - 18-21h. Centro Cultural 

Justiça Federal, Av. Rio Branco, 

241- Cinelândia/Centro; 

     Natal/RN - 2 de abril - 18-21h 

Local: Auditório do Ministério 

Público do Trabalho – MPT, Rua 

Dr. Poty Nóbrega, 1941 - Lagoa 

Nova; 

     João Pessoa/PB - 3 de abril - 

17-21h Centro Cultural Ariano 

Suassuna Tribunal de Contas do 

Estado da Paraíba, Rua Prof. Ge-

raldo Von Sohsten, 147 – Jagua-

ribe; 

     Recife/PE - 4 de abril - 18-21h 

Local: Auditório Sérgio Guerra - 

Assembleia Legislativa de Per-

nambuco, Rua da Aurora, 631 - 

Boa Vista; 

     Maceió/AL - 5 de abril - 18-

22h Local: Livraria Leitura – Par-

que Shopping Maceió, Av. Co-

mendador Paiva, 5945 - Cruz das 

Almas; 

     Aracaju/SE - 6 de abril - 19-

22h Local: Sociedade Médica de 

Sergipe – Somese, Rua Guilher-

mino Rezende, 426 - São José; 

     Salvador/BA - 9 de abril - 17-

21h Local: Salão Nobre da Sede 

Mater da Faculdade de Medicina 

da Bahia, Largo do Terreiro de Je-

sus - Centro Histórico. 

     Belo Horizonte/MG -  11  de 

Metodologia 

previne perda 

auditiva 

 

Programa Dangerous Decibels 

foi tema de workshop realizado 

pela Fundacentro/PR e parceiros 

na sede da instituição em São 

Paulo/SP 
 

Por ACS/ Cristiane Reimberg 

     NORMINHA 

     A Fundacentro do Paraná e a 

Academia Brasileira de Audiolo-

gia – ABA realizaram o II Work-

shop Dangerous Decibels Brasil 

nos dias 13 e 14 de março, no 

prédio da Fundacentro em São 

Paulo/SP. A iniciativa foi incluída 

como pré-evento do 33° Encon-

tro Internacional de Audiologia – 

EIA, o que possibilitou a partici-

pação de profissionais de diver-

sos estados: Minas Gerais, Para-

ná, Pernambuco, Rio Grande do 

Sul, Rondônia, Santa Catarina e 

São Paulo. 

     O Programa Dangerous Deci-

bels é uma metodologia norte-a-

mericana destinada à prevenção 

da perda auditiva induzida por ní-

veis de pressão sonora elevados 

e do zumbido. Surgido nos Esta-

dos Unidos em 1998, começou a 

ser implantado no Brasil em 

2014. O primeiro workshop ocor-

reu em 2016 em duas etapas – na 

Fundacentro/SP e na Universida-

de Tuiuti do Paraná – com orga-

nização da Fundacentro/PR.  N 

 

 

Brasil ganha obra inédita na 

área de segurança e saúde 

do trabalho 

 

Livro funcionará como enciclopédia; sindicatos e trabalhadores 

serão beneficiados 

 

 

 

 

 

 
 

     NORMINHA 

     Diante da fungibilidade entre 

os benefícios: auxílio-acidente, 

auxílio-doença e aposentadoria 

por invalidez, e considerando que 

tal incapacidade só pode ser pro-

vada através de perícia médica, 

decide o TRF3 que o juiz pode de-

ferir um benefício no lugar do ou-

tro sem que isso configure julga-

mento extra ou ultra petita, tam-

pouco violação ao princípio da 

congruência e do artigo 460, do 

CPC/73. 

     Vejamos a Ementa da decisão: 

     PROCESSUAL CIVIL – PREVI-

DENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA 

– APOSENTADORIA POR INVA-

LIDEZ – AUXÍLIO-ACIDENTE – 

FUNGIBILIDADE – INEXISTÊN-

CIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO 

DA CONGRUÊNCIA – INTELI-

GÊNCIA DO ART. 460 DO CPC/73 

(ART. 492, CPC/2015)- TERMO 

INICIAL DO BENEFÍCIO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

1. Inicialmente, por ter sido a sen-

tença proferida sob a égide do 

Código de Processo Civil de 

1973, consigno que as situações 

jurídicas consolidadas e os atos 

processuais impugnados serão a-

preciados em conformidade com 

as normas ali inscritas, consoante 

determina o artigo 14 da Lei nº 

13.105/2015. 2. O auxílio-aciden-

te, assim como o auxílio-doença e 

a aposentadoria por invalidez são 

espécies de benefícios que com-

põem o gênero dos benefícios 

previdenciários por incapacidade, 

sendo certo que a diferença nodal 

entre eles reside no grau da inca-

pacidade constatada. É dizer, a de-

pender do grau de incapacidade 

verificada, o segurado fará jus a 

um desses benefícios. Diante des-

sa identidade ontológica e consi-

derando, também, que o grau da 

incapacidade só é definido quan-

do da realização do exame peri-

cial, deve-se reconhecer uma fun-

gibilidade entre tais benefícios, a 

qual permite que o magistrado 

conceda um deles, ainda que plei-

teado outro, sem que isso confi-

gure um julgamento extra ou ultra 

petita, tampouco violação ao prin-

cípio da congruência e do artigo 

460, do CPC/73. 3. O processo 

civil não consiste num fim em si 

mesmo, devendo ser observado o 

princípio da instrumentalidade 

das formas, bem assim do devido 

processo legal, segundo os quais 

Cursos: Araçatuba: 07 de abril “PPRA com ênfase em PPP e eSocial”; 

Jaú: 4 e 5 de maio “eSocial e os requisitos da SST”; Brasília: 17 a 19 

de maio “Higiene Ocupacional”; e em Vitória: “Higiene Ocupacional” 

CLIQUE NO LINK ABAIXO, TENHA TODAS INFORMAÇÕES E FAÇA SUA INSCRIÇÃO AGORA MESMO! 

http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf  

 

 

http://www.norminha.net.br/
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     O último congresso nacional 

ocorreu há 27 anos e a realização 

da XXII edição no próximo ano foi 

uma decisão proposta na Canpat 

2017. Na próxima reunião do gru-

po, prevista para abril, já serão a-

presentados itens e propostas das 

bancadas participantes, já que, 

cabe à comissão técnica, definir, 

além do tema central do evento, a 

programação, a temática para os 

trabalhos a serem apresentados e 

os procedimentos que devem ser 

seguidos. 

 

N 

Fundacentro faz curso gratuito 

sobre Cipa nas empresas 

Evento ocorre até sexta-feira no auditório da Fundacentro em 

Belém/PA 

     NORMINHA 

     A Fundacentro promove desde terça-feira (20) até sexta-feira (23), 

em Belém, no Pará, um curso sobre a Norma Regulamentadora Nº 5 

(NR-5), que trata da formação das comissões internas de prevenção de 

acidentes (Cipa) nas empresas. O curso é realizado desde 2009 e está 

na 20ª turma. Nesse período, mais de 700 pessoas forma certificadas. 

     O curso será ministrado pelo servidor público Paulo Sergio Gon-

çalves da Gama, engenheiro civil especialista em engenharia de segu-

rança do trabalho na Superintendência Regional do Trabalho no Pará. A 

coordenadora pedagógica do curso Doracy Moraes, diz que o curso 

contribui a melhoria das condições de trabalho. N 

2º Movimento Abril Verde – 

Cascavel, Paraná 

Dentistas estão morrendo de 

uma doença pulmonar 

misteriosa nos EUA 
 

     NORMINHA 

     A Reforma Trabalhista, imple-

mentada por meio da Lei nº 13. 

467/2017, por certo, trouxe uma 

série de discussões acaloradas no 

meio jurídico. Desde a sua publi-

cação em julho, até a sua entrada 

em vigor em novembro, muitos 

foram os questionamentos e críti-

cas dispensados à novel legisla-

ção trabalhista. 

     Em que pesem as problemáti-

cas verificadas é preciso se ater ao 

fato que as alterações legislativas 

estão em vigor e, por esta razão, é 

imprescindível que os advogados 

estejam atentos às inovações, pa-

ra que possam garantir e defender 

não apenas os direitos dos clien-

tes, mas também os seus! 

     Nesse aspecto, uma importan-

te inovação trazida pela Reforma 

Trabalhista diz respeito à possibi-

lidade de o magistrado fixar hono-

rários sucumbenciais em favor do 

advogado da parte vencida na a-

ção. Essa sistemática é fruto da in-

trodução do artigo 791-A, ao texto 

da CLT. 

     A partir de agora, de modo di-

verso ao que acontecia até então, 

a parte vencida na demanda, ainda 

que de forma parcial, será conde-

nada ao pagamento de honorários 

sucumbenciais para o advogado 

da parte vencedora. Essa conde-

nação, de acordo com o caput do 

artigo 791-A, da CLT, será fixada 

entre 5% a 15% sobre o valor que 

resultar da liquidação da senten-

ça, do proveito econômico obtido 

ou, não sendo possível mensurá-

lo, sobre o valor atualizado da 

causa. 

 

Reforma Trabalhista e a fixação 

de honorários sucumbenciais 

Quais os critérios utilizados pelo 

magistrado para a fixação desses 

honorários sucumbenciais? 

     Conforme já dito, o caput do 

novel artigo 791-A, da CLT, deter-

mina que os honorários sucum-

benciais sejam fixados dentro do 

limite de 5% a 15%. 

     Para a escolha do percentual a 

ser aplicado, deverá o juiz obser-

var os critérios contidos no § 2º 

do artigo 791-A, da CLT. São eles: 

o grau de zelo do profissional, o 

lugar de prestação do serviço, a 

natureza e a importância da causa, 

bem como o trabalho realizado 

pelo advogado e o tempo exigido 

para o seu serviço. 

Honorários sucumbenciais nas 

demandas trabalhistas: um 

reclame antigo dos advogados 

     Lembre-se, aqui, que até então 

na sistemática processual laboral 

a condenação em honorários ad-

vocatícios somente era cabível 

quando a parte era representada 

ou substituída por seu respectivo 

sindicato. Hoje os honorários su-

cumbenciais são devidos mesmo 

nas hipóteses em que o advogado 

atue em causa própria. 

     Tudo isso, sem dúvidas, esti-

mula o desenvolvimento e aper-

feiçoamento da advocacia traba-

lhista. Por essa razão, neste as-

pecto, a Reforma Trabalhista deve 

ser comemorada. 

N 
 

IbiJus - Instituto Brasileiro de 

Direito professores conceituados 

e cursos com aulas ao vivo e 

online 

     NORMINHA 

     Data: 18 de abril de 2018 

     Horário: 08:00 às 17:00 

     Endereço: Rua Paraná, 5000 - 

Auditório do Paço Municipal de 

Cascavel - PR 

     Informações: 

     (45) 3392-6550/6551 ou 

   abrilverdecascavel@gmail.com 

     Período de Inscrições: 13/03/ 

2018 a 01/04/2018 

     (VAGAS LIMITADAS – GRA-

TUITO) 

     A Secretaria Municipal de Sa-

úde – SESAU, através da Divisão 

de Vigilância em Saúde do Tra-

balhador convida para o 2° MO-

VIMENTO ABRIL VERDE. O obje-

tivo do movimento é mobilizar a 

sociedade civil organizada, ór-

gãos governamentais, empresas, 

trabalhadores, entidades de clas-

se, associações e federações a-

cerca da necessidade da preven-

ção nos ambientes de trabalho a 

fim de evitar a ocorrência de aci-

dentes, doenças e demais agravos 

a Saúde do Trabalhador. 

     PROGRAMAÇÃO 

     08:00 - 08:30 / Credencia-

mento e Cofee Break; 

     08:30 - 08:40 / Mesa de Aber-

tura; 

     08:40 - 09:00 / Inauguração da 

Vigilância em Saúde do Traba-

lhador - VISAT  

     Leonaldo Paranhos - Prefeito e 

Rubens Griep - Secretário Muni-

cipal de Saúde / Cascavel - PR; 

     09:00 - 09:40 / Tema: Saúde 

do Trabalhador no Sistema Único 

de Saúde – SUS - 

     Ass. Social Silvia Albertini  - 

Centro Estadual de Saúde do 

Trabalhador - CEST / Curitiba - 

PR; 

     09:40 - 10:20 / Tema: Como e 

Porque Criamos o Abril Verde - 

TST Adir de Souza - Fundação 

Jorge Duprat Figueiredo de Segu- 
rança e Medicina do Trabalho – 

FUNDACENTRO / Curitiba - PR; 

     10:20 - 11:00 / Temas: Pre-

venção de Acidentes e EPIs - Dr. 

Renato Dal Ross / Atuação do MP 

T em casos de Acidentes de Tra-

balho - Dra. Priscila Lopes Ponti-

nha Romanelli - Procuradores do 

Trabalho - Ministério Público do 

Trabalho – MPT / Cascavel - PR; 

     11:00 - 11:40 / Tema: Panora-

ma dos Acidentes de Trabalho A-

tendidos pelo Corpo de Bombei-

ros - Major Amarildo R.  Ribeiro - 

4º Grupamento do Corpo de 

Bombeiros / Cascavel – PR; 

     11:40 - 12:00 / Debate com a 

plateia; 

     12:00 - 13:30 / Intervalo. 

     13:30 - 14:10 / Tema: Política 

Nacional de Segurança e Saúde 

do Trabalhador - Joaquim Ribeiro 

- Gerente Regional - Ministério do 

Trabalho – MTb / Cascavel - PR;  

     14:10 - 14:50 / Tema: Aciden-

tes com Material Biológico - Drª 

Maria Fernanda A. Pompilio Leo-

nel Secretaria Municipal de Saúde 

– SESAU - Vigilância em Saúde 

do Trabalhador / Cascavel - PR; 

     14:50 - 15:30 / Tema: Intoxi-

cações Exógenas por Agrotóxicos 

– Drª Lilimar Regina Naldony 

Mori Secretaria Estadual de Saú-

de - SESA - 10ª Regional de Saú-

de / Cascavel - PR; 

     15:30 - 15:50 / Cofee Break; 

     15:50 - 16:30 / Temas: BPC 

Trabalho e Aposentadoria da Pes-

soa com Deficiência - LC142 - 

Juliana Renata Tondo - Assessora 

Técnica Serviço Social / Reabi-

litação Profissional - Tatiane Mar-

tins - Assessora Técnica Reabili-

tação Profissional - Instituto Na-

cional do Seguro Social – INSS / 

Cascavel - PR; 

     16:30 - 16:50 / Debate com a 

plateia; 

     16:50 - 17:00 / Considerações 

finais e Encerramento. 

    Inscrições: 

    CLIQUE AQUI. 

N 
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     NORMINHA 

     As autoridades de saúde nor-

te-americanas relataram ter des-

coberto um padrão entre os pa-

cientes de um hospital do estado 

de Virgínia, nos EUA, identifi-

caram uma alta incidência de fi-

brose pulmonar idiopática (IPF, 

na sigla em inglês) em dentistas. 

Em um universo de cerca de 900 

pacientes estudados em aproxi-

madamente duas décadas, pes-

quisadores encontraram oito den-

tistas e um técnico em odonto-

logia, todos homens, com a do-

ença. Sete já morreram. 
 

 
 

     Pode não parecer muita coisa, 

mas a amostra representa 1% de 

todos os pacientes com IPF. En-

quanto isso, notaram os pesqui-

sadores, apenas 0,038% da po-

pulação americana é composta de 

dentistas. 

     “Um questionário foi submeti-

do aos pacientes que sobrevive-

ram, que relataram ter mantido 

contato com material de poli-

mento de esmalte dentário e a-

málgamas sem a devida proteção 

respiratória", relataram as autori-

dades médicas. "As substâncias 

usadas nestas tarefas continham 

conhecidos materiais tóxicos. A-

pesar de não haver etiologia clara 

nesta amostra, a exposição ocu-

pacional possivelmente contri-

buiu para a condição." 

     A investigação veio depois que 

um dentista infectado com a do-

ença alertou as autoridades ame-

ricanas sobre o padrão identifica-

do neste hospital. 

     NORMINHA 

     A Comissão Técnica do XXII 

Congresso Nacional de Preven-

ção de Acidentes – Conpat discu-

tiu, no dia 13/03, na Fundacentro 

(SP), os temas a serem abordados 

no próximo evento, previsto para 

ocorrer em 2019, ainda sem data 

definida. Tripartite, com participa-

ção de vários representantes via 

videoconferência, a reunião da 

comissão teve na pauta a realiza-

ção da Campanha Nacional de 

Prevenção de Acidentes do Traba-

lho, que será realizada pelo Mi-

nistério do Trabalho a partir de 

abril. 

     "Apesar de ter sido associada 

com outras ocupações, não existe 

nenhum dado sobre a incidência 

da fibrose nos dentistas", decla-

raram os pesquisadores. Entre-

tanto, "pessoas que trabalham em 

odontologia são expostos a agen-

tes infecciosos, produtos quími-

cos e partículas inaláveis, radia-

ção ionizante e outros materiais 

potencialmente contaminantes. 

As exposições a estes materiais 

inaláveis nos dentistas provavel-

mente aumentam o risco de do-

enças respiratórias”. 

     A fibrose é uma doença pul-

monar na qual os tecidos do ór-

gão ficam endurecidos, o que tor-

na mais difícil o bombeamento de 

oxigênio no sangue, privando os 

órgãos mais importantes, como 

cérebro e coração, de receberem 

o gás vital. 

      Quando não se descobre a 

causa desta fibrose, ela é chama-

da de "idiopática". Os especialis-

tas ainda não tem uma compre-

ensão do que causa a doença, 

que mata os pacientes em um 

prazo que vai de 3 a 5 anos. 

     As autoridades de saúde ame-

ricanas tampouco sabem por que 

dentistas estão sofrendo deste 

mal. 

     “Apesar de ser desconhecida a 

etiologia, há fatores de risco co-

mo exposição a doenças infec-

ciosas, tabagismo e profissões na 

qual há o contato com poeira ad-

vinda de madeira, metal e areia”, 

declarou a autoridade médica a-

mericana. 

     Os sintomas da fibrose in-

cluem falta de ar, tosse crônica, 

perda de peso, fadiga, dores 

musculares e nas articulações e 

fraturas nos ossos dos dedos. 

     O diretor de políticas da Asso-

ciação Americana de Odontologia 

Pediátrica do Centro de Saúde 

Oral dos Estados Unidos confir-

mou esta suspeita. "Trabalhamos 

com materiais e bioprodutos hu-

manos potencialmente danosos 

ao corpo se inalados”, disse em 

entrevista à CNN. MSN 

N 
* Versão brasileira de Hermano 

Freitas, da equipe do MSN Brasil 

(via Adecco) 

Cursos: Araçatuba: 07 de abril “PPRA com ênfase em PPP e eSocial”; 

Jaú: 4 e 5 de maio “eSocial e os requisitos da SST”; Brasília: 17 a 19 

de maio “Higiene Ocupacional”; e em Vitória: “Higiene Ocupacional” 

CLIQUE NO LINK ABAIXO, TENHA TODAS INFORMAÇÕES E FAÇA SUA INSCRIÇÃO AGORA MESMO! 

http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf  

 

 

Comissão técnica discute 

realização do XXII Conpat 

Próxima reunião para definir propostas deve ser promovida em abril 

http://www.norminha.net.br/
http://www.equipeni.com.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ-kuZndDRxQqgdUiKIoErhM8pdUcNtktSPkPapoPboWi5sA/viewform?c=0&w=1
https://www.msn.com/pt-br/saude/medicina/dentistas-est%C3%A3o-morrendo-de-uma-doen%C3%A7a-pulmonar-misteriosa-nos-eua/ar-BBKamGs
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf
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     Um trabalho em altura com-

preende desde aquele realizado a 

poucos metros da superfície, por 

exemplo, um profissional que está 

em uma escada a dois metros do 

piso, quanto aquele que é execu-

tado em pontos muito altos, como 

em uma torre eólica de 130 me-

tros de comprimento. 

     O que não entendemos é por-

que para o segundo tipo se dá 

mais atenção e para o primeiro in-

felizmente, nenhuma, pois dizem 

ser um trabalho simples e que 

qualquer pessoa pode fazer, dis-

pensando uso de equipamentos 

de proteção contra-quedas e des-

prezando as orientações recebi-

das nos treinamentos. Esquecem 

que a complicação e a sequela na 

saúde do trabalhador não está re-

lacionada diretamente à altura que 

ele cai, mas a forma como cai. 

     Portanto, qualquer altura, ti-

rando os pés do chão, é devida de 

cuidados especiais, pois nosso 

corpo é sensível e vulnerável a 

quedas e impactos. 
N 

OBS: O artigo foi originalmente 

publicado na Revista 

CIPA 462 -Março/2018. 

Estamos compartilhando com 

autorização do autor. 
 

 

*Ivan Bongiovani Júnior 
 

Membro da UBRAC – União 

Brasileira de Resgate e Acesso por 

Cordas; Membro da CPR-ES (Comissão 

Permanente Regional do Espirito Santo 

– Indústria da Construção Civil do 

Espirito Santo – NR-18); Técnico em 

Segurança do Trabalho formado pelo 

Instituto Federal do Espírito Santo – 

IFES; Instrutor de Cursos e 

Treinamentos das Normas 

Regulamentadoras; Palestrante de 

diversos eventos e entidades no Brasil. 

Diretor da PREVESEG-ES 

Trabalho em alturas e acesso por cordas 
Triste realidade e possíveis soluções para mudança do quadro e preservação da vida 

     NORMINHA 

     A restrição ao agrotóxico Para-

quate, usado no milho e na soja, 

começa nesta quinta-feira (22/ 

03). Em estudos conduzidos pela 

Anvisa (Agência Nacional de Vigi-

lância Sanitária) e a Fiocruz, a su-

bstância foi associada à doença 

de Parkinson em trabalhadores 

que entraram em contato com o 

produto. 

     Segundo a Anvisa, os indícios 

de que o agrotóxico pode levar à 

doença  foram encontrados  em a- 

 

gricultores - e não há evidências 

de que os resíduos encontrados 

nos alimentos levem à condição. 

     A doença de Parkinson é uma 

condição neurológica degenerati-

va que leva ao tremor, rigidez, 

distúrbios na fala e problemas de 

equilíbrio. 

     Pelos estudos, a partir de 

quinta-feira (22/03), agricultores 

deverão assinar um termo de 

risco e de responsabilidade sobre 

o uso do produto e empresas de-

verão  desenvolver  folhetos  em 

 

Herbicida é utilizado para o 

combate de ervas daninhas em 

diversas culturas, como em 

plantações de soja 

que enfatizem a toxicidade aguda 

do paraquate e associação à do-

ença degenerativa. 

     Distribuidoras do composto 

também deverão promover cursos 

para orientar usuários sobre o 

melhor manejo do agrotóxico. 

Também foram proibidos a venda 

de galões menores que 5 litros. 

     O paraquate é utilizado na agri 

Restrição a agrotóxico usado no milho e na soja começa a valer hoje 

Paraquate está associado à doença de Parkinson em trabalhadores e foi proibido pela Anvisa em 2017. Agricultores vão começar a 

passar por fase de transição. 

cultura no Brasil para o combate 

de ervas daninhas em culturas 

como a do milho, algodão, soja, 

feijão e cana-de-açúcar. 

     Proibição e estudos 

     Em setembro de 2017, a An-

visa (Agência Nacional de Vigi-

lância Sanitária) decidiu proibir a 

comercialização do paraquate em 

todo o território brasileiro. Essa 

proibição, no entanto, só será vá-

lida em três anos a partir da de-

cisão. 

     Assim, as restrições que co-

meçam a partir de quinta fazem 

parte de uma transição para a pro-

ibição total. 

     A agência começou a analisar 

o produto em 2008. Segundo re-

latório do GGTOX, grupo de traba 

Atenção profissionais de 

Jaú (SP) e cidades da 

região, não percam 

tempo. 
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*por Ivan Bongiovani Júnior 

     NORMINHA 

     Não é de hoje que sabemos 

que qualquer atividade relaciona-

da ao trabalho em altura exige, 

por si mesmo, capacitação, expe-

riência, cuidados e atenção espe-

cial por parte de quem o executa e 

se expõe aos riscos de acidentes 

diariamente. 

     Tanto para um profissional 

que atue em andaimes, quanto um 

que utiliza técnicas de alpinismo 

para limpeza de fachadas, são ne-

cessários orientações e procedi-

mentos específicos para executar 

tais atividades. No entanto, tudo 

isso deve atender à NR-35 do Mi-

nistério do Trabalho e Emprego 

(MTE), que trata sobre o trabalho 

em altura. A norma fala, entre ou-

tros pontos, sobre a exigência de 

capacitação. Dessa maneira, ve-

mos que a formação é funda-

mental e precisa ser feita de ma-

neira qualitativa e responsável. 

Hoje, por incrível que pareça, ve-

mos profissionais capacitados a-

penas com o curso básico de NR-

35 executando atividades sem 

nenhuma condição de segurança 

e sem atender procedimentos e 

requisitos básicos. 
 

 
 

     Muitos não sabem, nem mes-

mo, fazer um nó ou calcular um 

fator de queda. São trabalhadores 

que atuam sem garantia nenhuma 

de segurança e saúde. 

     Diante de uma situação como 

essa devemos responsabilizar a 

instituição que o capacitou e emi-

tiu o certificado, a clínica médica 

que considerou o profissional ap 

to  e,  principalmente,  a empresa 

que autorizou o funcionário a tra-

balhar, mesmo sabendo que algo 

ainda estava errado. Os sindicatos 

e órgãos fiscalizadores precisam 

ficar atentos a tal situação, pois, o  
 

 
 

 

 

que vemos hoje em dia, diante da 

ocorrência de um acidente, é que 

o trabalhador está levando a cul-

pa. 

     Ele tinha formação, exames, e-

quipamentos e uniforme, mas in-

felizmente, não tinha supervisão 

ou planejamento. Devido sua for-

mação precária, não conhecia de 

forma clara as atividades e nem 

sabia dos riscos. 

     Segundo estatísticas do MTE, 

a maioria dos acidentes de tra-

balho no Brasil estão relaciona-

dos à atividade em altura. 
 

 
 

     Esse índice vinha crescendo 

significativamente antes mesmo 

da criação da NR-35, em 2012. 

     Ainda há um abismo de dis-

tância entre o ideal e o atual nível 

de conhecimento técnico, habili-

dade e experiência de trabalha-

dores, instrutores e gestores di-

ante da complexidade das ativi-

dades em altura. Porém, não se 

pode culpar ou apontar a respon-

sabilidade direta para alguém es-

pecificamente falando, pois a res-

ponsabilidade com a vida é de 

todos nós. No entanto, parece que 

a união que dava vida à respon-

sabilidade morreu, foi enterrada 

há anos e ninguém notou sua au-

sência nas empresas, nos cantei- 
ros de obras, cursos e treinamen-

tos. Talvez tenham notado, mas 

preferiram ignorar, pois, de re-

pente, não acrescentava muita 

coisa. Se quisermos melhorar a 

situação na segurança de nossos 

trabalhadores, independente da 

área, temos que fazer nossa parte 

e somente através da união é que 

ressuscitaremos essa responsa- 

bilidade. Para isso foi criado a U-

nião Brasileira de Resgate e A-

cesso por Cordas (UBRAC), uma 

organização que envolve profis-

sionais com vasta experiência e 

habilidade, vindos de diversos 

setores de atuação no Brasil e no 

mundo. São de áreas como: arbo-

rismo, acesso por cordas em 

torres, resgate e salvamento em 

áreas de difícil acesso. Entre os 

membros do grupo estão bom-

beiros militares, técnicos e enge-

nheiros de Segurança, alpinistas 

industriais, empresários de servi-

ços em alturas e entidades forma-

doras de acesso por cordas, entre 

outros; todos unidos com um só 

objetivo: a vida. 

     Quando se fala de atividades 

em alturas, tratamos de um as-

sunto abrangente, no entanto para 

podermos chegar a um ponto de-

finitivo e trabalharmos sobre ele, 

começaremos falando da capaci-

tação. É onde tudo começa. A se-

gurança se adquire, primeiramen-

te, com os pés no chão e esse 

processo envolve treinamento a-

dequado, uma vez que, cada área 

de atuação requer e exige um co-

nhecimento especifico. 

     Ou seja, não podemos aplicar 

a um trabalhador que executa ati-

vidades com manutenção de pos-

tes de energia o mesmo treina-

mento oferecido àquele que exe-

cuta manutenção em silos ou má-

quinas em uma área industrial. 

São situações distintas e compli-

cadas, por isso o treinamento pre-

cisa ser adequado, específico e 

com instrutores habilitados e ex-

perientes nesta área. Além disso, 

é importante escolher os equipa-

mentos certos, de acordo, por e- 
xemplo, com a NR 10 para ativi-

dades com manutenção de postes 

e energia e a NR-12 para ativi-

dades com máquinas e silos. 

     Após o curso, é preciso avaliar 

se o conteúdo foi compreendido 

pelo alunos. Emitir um certificado 

a um trabalhador que, mesmo 

tendo feito o curso, não esteja ap-

to para executar tal atividade, in- 

 

valida todo o processo de for- 

mação. Então, o que pode acon-

tecer se esse mínimo não for ga-

rantido por meio de uma avalia-

ção de aprendizado? 

     Quantas empresas ministram 

cursos de trabalho em alturas e 

quantas atendem ao treinamento, 

respeitando a especificidade de 

cada área de atuação? 

     E quais avaliam os participan-

tes ao final do curso? 

     Não basta treinar, capacitar e 

depois lançar o funcionário no 

ambiente de trabalho para sobre-

viver como quer ou como pode. É 

necessário envolvimento da em-

presa. Ela deve designar um su-

pervisor hábil, competente e que 

é capaz de identificar, mapear e 

controlar os riscos de quedas aos 

quais ele está exposto. 

     Amigos, nas atividades com 

trabalho em alturas há um grande 

número de mortes e acidentes 

que geram graves sequelas. 

     A desinformação e o 

improviso estão na raiz das falhas 

que geram tantos acidentes nessa 

atividade. 

Por que isso acontece? Os profis-

sionais técnicos e engenheiros 

em Segurança do Trabalho bus-

cam, incansavelmente, respostas 

para estes eventos adversos não 

previstos ou talvez que não estão 

suficientemente claros nas nor-

mas  regulamentadores e  NBRs,  
 

 
 

 

 

 

mas nunca conseguem sequer 

uma resposta clara e objetiva que 

resolva suas dúvidas. 

     Atualmente, o número de ins-

trutores comprovadamente profi-

cientes é muito baixo, quase rarís-

simo, para atender a alta demanda 

por capacitação para atividades 

em alturas e, por conta disso, 

quem acaba por suprir essa ca-

rência são pessoas com pouca 

qualificação, talvez recém-forma-

das, ou quem sabe aquelas que 

assistem a vídeos no YouTube e 

acham que já aprenderam tudo. 

     Muitos especialistas, inclusive 

os membros da UBRAC, analisa-

ram atenciosamente as dificulda-

des de uma capacitação adequada 

para quem trabalha em altura. As-

sim, a União orienta as empresas 

a serem mais criteriosas na con-

tratação de treinamentos, bem co-

mo, instrutores e escolas de capa-

citação, além de melhorarem os 

requisitos mínimos de aplicação 

de treinamentos, levando em con-

sideração as determinações e exi-

gências legais das normas regu-

lamentadoras. 

     Segundo o Anuário Estatístico 

da Previdência Social foram re-

gistrados, em 2013, 2.979 óbitos 

causados por atividades ocupa-

cionais e, desse total, pelo menos 

559 ou 20% certamente foram de 

trabalhadores que se acidentaram 

enquanto realizam atividades em 

altura. Esse número pode ser ma-

ior, pois além de existir empresas 

e trabalhadores que certamente 

não registram os acidentes, con-

ta-se também que há setores eco-

nômicos em que as ocorrências 

de quedas são mais significativas, 

como exemplo o da construção 

civil. 

     Incidentes e acidentes preci-

sam ser tratados com cuidado e 

seriedade, além disso, é crucial 

cumprir as determinações legais 

das leis trabalhistas que garantem 

os direitos do trabalhador em ca-

sos de acidentes. Ninguém traba- 
lha para se acidentar e essas o-

corrências podem ser evitadas. 

lho de toxicidade da Anvisa, o 

produto tem qualificação toxicoló-

gica I, considerado extremante tó-

xico. 

     De acordo com a análise das 

evidências científicas, o grupo 

considerou haver peso suficiente 

para comprovar o potencial do 

herbicida de induzir aberrações 

cromossômicas em células. 

     Ainda, em análise da Fiocruz 

em 2009, foram encontradas evi-

dências suficientes na literatura 

científica relacionadas à intoxica-

ção aguda e à capacidade do pro-

duto de desregular hormônios. 

Também o paraquate pode pro-

mover mutações celulares e afetar 

o sistema reprodutivo. 
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CLIQUE NO LINK ABAIXO, TENHA TODAS INFORMAÇÕES E FAÇA SUA INSCRIÇÃO AGORA MESMO! 

http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/TodosEventos_2018.pdf  
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