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Acesse 

http://radiosesmt1.agora

noar.com.br/    

Revista Digital Semanal 
Toda quinta-feira grátis no seu e-mail 

Norminha, 16/01/2020 
 

  Conforme já divulgado anteriormente, 

está sendo aguardada para os próximos 

dias as definições oficiais sobre o GRO 

(Gerenciamento de Riscos Ocupacio-

nais) pelo Ministério da Economia, que 

deverá ser aplicado nas empresas vi-

sando a Saúde e Segurança do Traba-

lho nas empresas. 

     Vilmar Mendes Santana, Economis-

ta e especialista em Gerenciamento de 

Projetos (que inclui Gerenciamento de 

Riscos), Técnico de Segurança do Tra-

balho, afirma que o aprofundamento 

dos conhecimentos na interpretação e 

aplicação de requisitos da ISO 45001 

agregará valores quanto ao sucesso da  

 Gestão da Saúde e Segurança do 

Traba-lho e GRO. 

     A ISO  45001 é uma norma de reco-

nhecimento internacional com requisi-

tos padrões e abrangentes sobre Gestão 

(gerenciamento) da Segurança e Saúde 

no Trabalho. A referida norma traz re-

quisitos com orientações para uso, de 

forma que os conhecimentos podem ser 

aplicados tendo-se uma visão global e 

sistêmica em toda a empresa, com in-

teração com outras áreas de conheci-

mento indispensáveis para o sucesso 

da gestão de Saúde e Segurança na em-

presa. 

     Santana, que abordará em breve os 

conhecimentos ISO 45001, ressalta que  

Interpretação da ISO 45001 e atualização do 
GRO serão temas de curso em Araçatuba/SP 

Informações do Curso inédito estão no folder exibido no rodapé dessa página 

18º Congresso 
Nacional da 

ANAMT 
Prazo para envio de trabalhos se 

encerra em 31/01 

Norminha, 16/01/2020 
           Além das palestras e cursos pré-

congresso, o 18º Congresso Nacional 

ANAMT (Associação Nacional de Medi-

cina do Trabalho) reunirá a apresenta-

ção de trabalhos científicos, cujo prazo 

de inscrição no evento se encerra no dia 

31 de janeiro. Uma comissão avaliadora 

selecionará as obras para apresentação 

em sessões específicas, apresentação 

oral ou em formato de pôster. 

     Para saber mais sobre a seleção, a-

cessar o edital ou realizar a inscrição, a-

cesse o site do Congresso. O evento o-

correrá em Belém (PA) entre os dias 30 

de abril e 2 de maio. N 

NRs 10 e 30 
estão em 
consulta 
pública 

 

Sugestões serão aceitas até dia 

9 de fevereiro de 2020 

Participe! Sugestão para NR32 

termina hoje, 16/01 

Norminha, 16/01/2020 
Está disponível para consulta pública a 

proposta de revisão da NR 10 (Segu-

rança em Instalações e Serviços em E-

letricidade) e seus anexos II (Zona de 

Risco, Zona Controlada e Zona Livre) e 

III (Treinamento de Segurança) e da NR 

30 (Segurança e Saúde no Trabalho A-

quaviário). 

     A consulta dos textos pode ser rea-

lizada no site: 

http://participa.br/secretaria-de-

trabalho até dia 9 de fevereiro de 2020. 

     Expirado o prazo fixado, as suges-

tões serão analisadas pela Secretaria de 

Trabalho, que elaborará a proposta de 

texto a ser encaminhada a grupo tripar-

tite, formado por representantes do go-

verno, de trabalhadores e empregado-

res, para discussão e aprovação. Ao fi-

nal, o grupo tripartite encaminhará a 

proposta de texto final a ser discutida e 

aprovada no âmbito da Comissão Tri-

partite Paritária Permanente - CTPP. 

     Dúvidas a respeito da utilização da 

plataforma poderão ser encaminhadas 

para o e-mail: 

     normatizacao.sit@mte.gov.br. 

     Lembrando que as sugestões enca-

minhadas por correio eletrônico não 

serão consideradas. N Proteção 

Norminha, 16/01/2020 
 

      O Ministério da Economia publicou 

portaria detalhando a Medida Provisó-

ria (MP) 905 de 2019, que cria o cha-

mado Contrato Verde e Amarelo. A nor-

ma trata de aspectos como o prazo do 

contrato, o limite de pessoas que po-

dem ser admitidas na modalidade e exi-

gências para a transição desta forma 

para contratos por tempo indetermi-

nado. 

     A MP foi apresentada em novembro 

de 2019 e precisa ser confirmada pelo 

Congresso Nacional para se tornar lei. 

A expectativa do governo é gerar cerca 

de 1,8 milhão de empregos de até 1,5 

salário mínimo até 2022 para jovens 

entre 18 e 29 anos que não têm expe-

riência formal de trabalho. O prazo de 

tramitação no parlamento ainda está 

correndo e a análise será retomada a-

pós a volta do recesso legislativo. 

     Criada para tirar dúvidas de empre- 

 

gadores, a portaria reitera aspectos dis-

ciplinados na Medida Provisória em vi-

gor, como tempo de 24 meses para o 

contrato, prazo até 31 de dezembro de 

2022 e obrigações como a condição de 

primeiro emprego do trabalhador. 

     Conforme a MP, o contrato verde e 

amarelo diz respeito a novos postos de 

trabalho, para no máximo 20% da mé-

dia de empregados apurada no ano. 

     A portaria detalha que para efeitos da 

base de cálculo serão considerados to-

dos os estabelecimentos de uma em-

presa e o número de vínculos empre-

gatícios registrados no último dia do 

mês. A configuração de novo posto de 

trabalho ocorrerá quando o número ul-

trapassar essa média. 

     O governo disponibilizará um siste-

ma de consulta às médias no site. Para 

realizá-la o indivíduo precisará utilizar 

um certificado digital. 

     A portaria explicita também os casos 

 

qualquer empresa, independente de 

certificação e de tamanho (micro, pe-

quenas, médias e grandes empresas) 

devem se aprofundar no conhecimento 

e aplicação dos requisitos ISO e atua-

lizar-se quanto ao GRO (Se já foi apro-

vado oficialmente e o que é? Como fun-

ciona um Gerenciamento de Riscos?). 

     O curso será ministrado por ele, ten-

do como principal foco a ISO 45001 e 

atualização sobre o GRO, nos dias 27 e 

28 de fevereiro de 2020, em Araçatu-

ba/SP, que considerará as publicações 

até a data do curso. 

     Mais informações sobre o curso lo-

go abaixo nessa página. N 

que descaracterizam a forma de contra-

tação de que trata a MP 905. É o caso 

de desrespeito à regra da Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT) segundo a 

qual pessoas não podem receber salá-

rios diferentes pelas mesmas funções 

nos mesmos locais, desde que a dife-

rença de tempo de serviço não seja su-

perior a dois anos. 

     Também não entram na situação do 

contrato verde e amarelo trabalhadores 

de categorias ou atividades cujos pisos 

ou salários profissionais forem maiores 

do que um salário-mínimo. Os pisos 

são estabelecidos em legislação ou em 

acordo ou convenção coletivas. 

     Transição 

     Um dos pontos abordados pelo texto 

é a transição para contratos por tempo 

indeterminado. Nestes casos, os traba-

lhadores passam a fazer jus a uma série 

de direitos que foram flexibilizados pelo 

programa, a  exemplo dos  previstos na 
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legislação trabalhista, como férias, 13º, 

multa em caso de demissão sem justa 

causa, aviso prévio indenizado e outros. 

     Clareza 

     Para o subsecretário de Políticas Pú-

blicas de Trabalho da Secretaria Espe-

cial de Previdência e Trabalho do Mi-

nistério da Economia, Matheus Stivali, 

a portaria traz maior clareza a emprega-

dores e a quem for participar do pro-

grama. 

     “As normas detalhadas dão segu-

rança jurídica para este tipo de contrato. 

Agora, as regras do jogo estão mais 

claras com essas dúvidas iniciais que a 

gente pôs na portaria. Isso irá favorecer 

este tipo de contratação”, afirmou o 

subsecretário. 

     A portaria reforça aspectos proble-

máticos da MP 905, como a possibili-

dade do trabalhador renunciar a direitos 

em acertos individuais com emprega-

dores. Exemplo a previsão de que o in-

divíduo opte por receber o FGTS a ca-

da mês. N 

Agência Brasil 
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"Energia Solar: 5 perguntas para entender a guerra 
sobre a “taxação do Sol”" 

 

"Taxação da energia solar virou polêmica: Bolsonaro se manifestou contra. 

Foto: Pixabay" 

Leia mais em: https://www.gazetadopovo.com.br/republica/energia-solar-taxacao-

imposto-

aneel/?utm_source=salesforce&utm_medium=email&utm_campaign=vendas-

janeiro&utm_content=cinco-perguntas-imposto-sol 

Copyright © 2020, Gazeta do Povo. Todos os direitos reservados. 
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var a utilização de energias renováveis. 

Segundo a Aneel, o subsídio teve im-

pacto de R$ 205 milhões em 2018, e 

custará entre R$ 11 e R$ 13 bilhões até 

2025. 

     A Associação Brasileira de Distribui-

dores de Energia (Abradee) prevê que a 

manutenção dos subsídios deve al-

cançar R$ 2,5 bilhões ao ano a partir de 

2022." 

     "3. Qual é a proposta da Aneel para 

a energia solar? 

     A resolução da Aneel previa que o 

modelo seria revisto em 2019. Agora, a 

Agência tem a intenção de passar a 

cobrar os custos da distribuição de e-

nergia também dos consumidores de 

GD. 

     A cobrança seria implementada de 

forma escalonada. A partir de 2020, no-

vos consumidores de GD local paga-

riam os custos da rede. Em 2030, ou 

quanto a capacidade de GD no país che-

gar a 5,9 GW, eles passariam a arcar, 

também, com os encargos. Já os novos 

consumidores de GD remota passariam 

a pagar custos e encargos em 2020. 

     Para os consumidores que já têm 

GD, as novas regras passariam a valer 

somente em 2031." 

     "4. Quais são os argumentos pró e 

contra a proposta? 

     O argumento da Aneel é de que a 

mudança é necessária para garantir que 

o sistema continue a crescer de forma 

sustentável, sem impactar a tarifa dos 

demais consumidores. "Deve haver 

uma alocação justa de custos. Esse é o 

papel do regulador", disse o diretor-ge-

ral da Aneel, André Pepitone, em uma 

das reuniões públicas sobre o tema. 

     Por outro lado, os que são contra a 

alteração apontam que a cobrança pode 

desincentivar os consumidores a insta-

lar sistemas de GD, já que o tempo para 

compensação do investimento ficaria 

mais longo." 

     "5. Quando o impasse sobre a ener-

gia solar será resolvido? 

     Para colher opiniões a respeito do 

tema, a Aneel realizou uma consulta pú-

blica em outubro do ano passado. A a-

gência recebeu a contribuição de várias 

entidades, entre elas associações de 

energia limpa, especialistas e empresas 

do setor de energia. 

     Como uma autarquia responsável 

por regular o setor elétrico brasileiro, a 

Aneel tem atuação independente em 

relação ao Poder Executivo. O presi-

dente Jair Bolsonaro afirmou que houve 

um acordo com um dos diretores da 

Aneel sobre o assunto. Contudo, na 

prática, a solução não é tão simples. 

     No próximo dia 21, a Aneel terá uma 

reunião do conselho, em que o assunto 

deve ser definido de forma colegiada." 

N Gazeta do Povo 

 

Novas regras do cheque especial 

 

O que o consumidor precisa saber. 

Norminha, 16/01/2020 
A Minerva Foods irá entregar mais de 

2,5 mil kits escolares aos filhos de seus 

colaboradores de todo o Brasil com ida-

de entre 6 e 14 anos, informou a com-

panhia na segunda-feira (13). A iniciati-

va faz parte do Programa Educar para 

Transformar, projeto social interno da 

empresa. 

     Para o diretor de recursos humanos 

na Minerva Foods, José Roberto Affon-

so, a preocupação da companhia vai a-

lém de seus profissionais. “Nosso cui-

dado é também com as famílias dos co-

laboradores Minerva Foods. Por meio 

do programa, temos como objetivo in-

centivar o ensino e desenvolvimento 

dessas crianças e jovens para que al-

cem voos  cada vez mais altos e, quem 

sabe, tornem-se nossos colaboradores 

no futuro. Afinal, acreditamos que a 

transformação está totalmente ligada à 

educação”, disse Affonso. 

     Serão dois tipos de kits com 22 itens 

cada entregues em uma mochila, am-

bos referenciados pelo Ministério da E-

ducação. Um modelo para os estudan-

tes do 1º ao 5º ano e outro para os es-

tudantes do 6º ao 9º, atendendo às ne-

cessidades de cada período escolar. 

     Os kits incluem cadernos, lápis, bor-

racha, calculadora, compasso, transfe-

ridor, entre outros itens. Para garantir 

os kits escolares, os colaboradores de-

verão ter sido admitidos até 31/08/ 

2019, apresentar carteirinha de vacina-

ção dos filhos em dia e comprovante de 

frequência escolar. N CARNETEC 

Norminha, 16/01/2020 
     Recentemente, devido aos estímulos 

monetários de economias centrais – co-

mo os Estados Unidos -, os juros no 

país vêm caindo e algumas medidas 

vem sendo tomadas, como a redução 

dos juros cobrados no cheque especial. 

     Com esse artigo pretendemos expli-

car: 

     1. Principais mudanças advindas 

com as novas regras. 

     2. Influência na vida do consumidor. 

     3. Para quem valerá essas novas re-

gras. 

     Não é nenhuma novidade que o Bra-

sil está entre os oito países com os mai-

ores juros reais do mundo, perdendo 

apenas para Argentina, México, Indoné-

sia, Índia, Turquia, Rússia e Malásia. 

     Com a adoção dessas altas taxas, o 

consumidor brasileiro precisa ter jogo 

de cintura para não se ver numa bola de 

neve de dívidas impagáveis e entrar pa-

ra as estatísticas como superendivi-

dado. 

     Como era e como ficou ,e o que mu-

da na vida do consumidor. 

     Até então, os juros médios do che-

que especial ficavam por volta de 12% 

ao mês, chegando muitas vezes a atingir 

o percentual de mais de 300% ao ano. 

Entrar no cheque especial, muitas ve-

zes, significava a falência do consumi-

dor. 

     Com as novas regras, que começa-

ram a valer a partir de 06 de janeiro, os 

juros são limitados a 8% ao mês, o que 

corresponde a quase metade do valor 

anteriormente cobrado. 

     Como nem tudo são flores, com as 

novas regras, passou a ser permitido, 

também, a cobrança de tarifa para que o 

consumidor tenha um limite de cheque 

especial disponível. 

     Se esse limite de crédito disponível  

Norminha, 16/01/2020 
 

"A energia solar se tornou assunto para 

o presidente Jair Bolsonaro na última 

semana. Ele reagiu à possibilidade da 

Agência Nacional de Energia Elétrica 

(Aneel) mudar as regras para consumi-

dores que têm, por exemplo, painéis 

solares em casa. As alterações têm sido 

chamadas pelo próprio presidente de 

uma espécie de "taxação do Sol". 

     No dia 7 de janeiro, Bolsonaro se 

reuniu com um dos diretores da Aneel, 

Rodrigo Limp Nascimento, e afirmou 

que fez um acordo para que as alte-

rações não sejam realizadas. O proces-

so para a criação de um "imposto do 

Sol", entretanto, não é tão simples. A 

Gazeta do Povo preparou uma lista com 

cinco questões sobre o que está em jo-

go, e quando o impasse deve ser resol-

vido. Confira:" 

     "1. O que é Geração Distribuída 

(GD)? 

     A Geração Distribuída (GD) é uma 

modalidade de produção de energia 

que pode ser realizada pelo próprio 

consumidor brasileiro. É o caso, por e-

xemplo, das residências que possuem 

painéis solares para geração de energia 

elétrica. Geralmente, unidades de GD 

estão relacionadas a fontes renováveis, 

como é o caso do Sol." 

     "Existem dois tipos de consumido-

res GD. Os locais, que constituem a 

maior parte das unidades existentes no 

Brasil (75%, de acordo com a Aneel), 

têm o sistema instalado em uma única 

residência, condomínio, comércio ou 

indústria. Já os remotos são associa-

dos a um único titular, que possui duas 

ou mais unidades de geração em locais 

distintos." 

     "2. Como funciona o incentivo para 

a GD? 

     As unidades de GD são permitidas 

no país desde 2012, quando foi publi-

cada a Resolução Normativa 482 da 

Aneel. Revista em 2015, a norma prevê 

que os consumidores desse tipo podem 

ceder o excedente de energia produzido 

para o sistema geral. Esse excedente fi-

ca como um crédito, que pode ser con-

sumido pela unidade em energia pro-

veniente da distribuidora quando ne-

cessário. 

     É o que acontece, por exemplo, com 

unidades que têm painéis de energia 

solar. Em dias ensolarados, o consumi-

dor pode não utilizar toda a energia pro-

duzida. Mas durante a noite ou em dias 

nublados, a unidade precisa consumir 

energia da rede, já que não há produção 

(ou ela é insuficiente)." 

     "A questão é que os créditos tam-

bém incluem outros componentes da 

tarifa da conta de luz que não dizem res-

peito à energia em si. Nesse caso, o 

consumidor de GD não paga o custo da 

rede de transporte de energia para a 

distribuidora (a Tarifa de Uso da Rede 

de Distribuição, Tusd), nem arca com 

os encargos referentes ao uso do siste-

ma de distribuição." 

     "Na prática, esses custos são ratea-

dos entre os demais consumidores, em 

uma  espécie de  subsídio para  incenti- 

 

Minerva Foods doa kits escolares 
para filhos de colaboradores 

 

 

ultrapassar R$ 500,00, há possibilidade 

de que o banco cobre uma tarifa máxi-

ma de 0,25%. 

     O mais absurdo diante deste cenário 

é que essa cobrança será realizada 

mesmo se o consumidor não utilizar do 

cheque especial. A cobrança é autoriza-

da simplesmente se o crédito ficar dis-

ponível. 

     Tal norma, a nosso ver, fere o Códi-

go De Defesa Do Consumidor, na medi-

da em que permite que seja cobrada ta-

rifa por serviço, mesmo que não seja 

utilizado. 

     A Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB) enviou oficio ao Banco Central 

solicitando que as novas regras fossem 

revogadas, diante da flagrante ilegali-

dade à Luz do CDC - regramento em 

que os Banco são submetidos -, e, 

ainda, promete entrar com uma Ação 

Civil Pública caso não tenha o pedido 

atendido. 

     Para quem valerá essas regras. 

     As novas taxas de juros passaram a 

valer na segunda-feira, dia 06 de janei-

ro de 2020, no entanto, a cobrança de 

tarifa pela disponibilização de crédito 

superior a R$ 500,00, somente poderá 

ser aplicada aos novos contratos (fir-

mados posteriormente a 06 de janeiro 

de 2020). Aos contratos antigos, essa 

regra valerá apenas a partir de 1º de 

junho do corrente ano. 

     É importante o consumidor ficar a-

tento às novas regras e buscar infor-

mações diante da sua instituição finan-

ceira. Outro ponto importante é que o 

consumidor tenha ciência de que pode 

recusar a disponibilização de crédito 

maior que R$ 500,00, evitando, assim, 

a cobrança da tarifa. N 

Raisa Matos 

www.matoseberbert.com  

http://www.andreamartinsadvogados.com.br/
http://www.norminha.net.br/
https://www.gazetadopovo.com.br/republica/energia-solar-taxacao-imposto-aneel/?utm_source=salesforce&utm_medium=email&utm_campaign=vendas-janeiro&utm_content=cinco-perguntas-imposto-sol
http://www.carnetec.com.br/Industry/News/Details/89727
http://www.matoseberbert.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRF instala ponto de apoio a motoristas e contribui 
para redução de acidentes em rodovia de SC 

Norminha, 16/01/2020 
 

 A BRF divulgou no início deste ano que 

passou a oferecer aos motoristas que 

trafegam na BR-470, no município de 

Lontras (SC), uma nova ferramenta para 

aumentar a segurança do motorista e 

reduzir o número de acidentes no ter-

cho da rodovia. 

     De abril a dezembro do ano passa-

do, passaram cerca de 350 veículos so-

mando mais de 1.700 paradas pelo 

ponto de apoio. Localizado em um pon-

to estratégico, o espaço conta com e-

quipamentos para atividades físicas e 

materiais que contribuem para o des-

canso dos motoristas. 

     “Desde que iniciamos o funciona-

mento da sala de Alerta do Sono, não ti-

vemos acidentes, nos horários e locais 

mais perigosos do trajeto em direção ao 

litoral de Santa Catarina”, disse o dire-

tor de Logística Global da BRF, José 

Perottoni, em nota. “Para a BRF a segu-

rança é um dos compromissos funda-

mentais e este projeto é parte dessa es-

tratégia.” 

     O tráfego intenso e o trecho de serra 

mostraram um alto índice de acidentes  

A indústria 4.0 o que é? 
E como fazer parte dela 

 
 

Forma segura para sua empresa entrar na quarta revolução industrial 
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e, com base na avaliação destes dados, 

a BRF identificou que parte deles ocor-

riam no período da madrugada e tinham 

como uma das causas o sono. Com is-

so, a companhia decidiu instalar o pon-

to de apoio para os caminhoneiros, a 

sala de Alerta do Sono, com luminote-

rapia, cujo objetivo é suprimir a produ-

ção de melatonina, permitindo ao moto-

rista controlar a sonolência. 

     De janeiro a setembro de 2019, tra-

fegaram cerca de 450 veículos com 

mais de 5 mil paradas pelo ponto, com 

destino a diversos clientes e aos portos 

catarinenses. A iniciativa é um projeto 

piloto da companhia, que estuda ainda 

a instalação de mais dois pontos de a-

poio aos motoristas em vias do Paraná. 

N 

CARNETEC 

 

 

Norminha, 16/01/2020 
   Tenho falado muito tanto em artigos e 

nas redes sociais sobre direito digital e 

a grande influência que a tecnologia es-

tá trazendo para os negócios e as ativi-

dades empresariais. 

     Essa grande importância e transfor-

mação mercadológica se dá por conta 

da nossa atual revolução, que está sen-

do chamada de indústria 4.0 ou quarta 

revolução industrial. 

     A nossa economia passou por diver-

sas revoluções industriais, iniciada pela 

1º Revolução (indústria 1.0) com a me-

canização, a força à vapor e moderni-

zação do trabalho. Sendo seguida, pela 

2º Revolução (indústria 2.0), lá por volta 

nos anos de 1870 pela produção em 

grande escala e as linhas de montagem. 

A 3º Revolução industrial (indústria 3.0) 

introduziu a nossa realidade a automa-

ção, a robótica, os computadores agre-

gados a internet e eletrônicos. Ou seja, 

começou a automatização de tudo. 

surgem a todo momento. 

     Esse novo marco mercadológico 

traz inovações para mercado transfor-

mando os produtos, a produtividade, 

preços, nichos de atividade, ou seja, 

junto com a indústria 4.0 vem o dese-

quilíbrio para as empresas que não se 

adaptarem ou não estarem atentas ao 

mundo de inovação, tecnológico e digi-

tal. 

     É aqui que surge o direito empresa-

rial digital, é aqui que o caminhar junto 

se constrói. 

     Para essa influência tecnológica 

mundial é necessário um apoio jurídi-

co, porque a velocidade tecnológica al-

tera os direitos empresariais e também 

as garantias individuais e coletivas do 

ser humano. 

     É muito claro, que a com velocidade 

das informações e da mudança merca-

dológica, por muitas vezes as legisla-

ções e regulamentações não conse-

guem acompanhar as mudanças, o que  

Norminha, 16/01/2020 
 

  A partir deste ano, a indústria da cons-

trução passará a ter uma nova redação 

da Norma Regulamentadora (NR) 18 

para as áreas de Segurança e Saúde do 

trabalho. Ao longo de 2019, um Grupo 

de Trabalho Tripartite, formado por re-

presentantes dos empresários do setor, 

empregados e do Governo Federal, a 

partir de sugestões coletadas em con-

sultas públicas, fez um trabalho para 

modernizar e simplificar a norma com o 

objetivo de torná-la mais eficiente. 

     O novo texto da NR 18, que contou 

com a participação do presidente do 

Seconci-SP (Serviço Social da Cons-

trução), Haruo Ishikawa, e de represen-

tantes da entidade na sua elaboração, 

foi aprovado no último dia 18 de de-

zembro, em Brasília, pela Comissão 

Tripartite Paritária Permanente (CTPP), 

criada pela Secretaria de Previdência e 

Trabalho do Ministério da Economia. 

Com publicação prevista até o fim do 

mês de janeiro, a norma entrará em vi-

gor dentro de um ano. 

     O gerente de Segurança Ocupacio-

nal do Seconci-SP, José Bassili, co-

menta que a finalidade do trabalho é 

trazer mais objetividade para a NR 18, 

tornando o seu cumprimento mais as-

sertivo. "Mesmo havendo uma redução 

no número de itens, a norma ficou mais 

clara e objetiva, sem prejuízos para a 

saúde e segurança do trabalhador no 

ambiente da indústria da construção", 

explica. 

     Já o engenheiro de Segurança do 

Trabalho da entidade, Ricardo Marcon, 

destaca que o novo texto faz com que a 

NR 18 deixe de ser uma norma de apli-

cação e passe a ser uma norma de ges-

tão, porque  expõe mais  claramente os 

procedimentos que devem ser adotados 

pelos empresários e especialistas para 

resguardar o trabalhador. 

     "Como a norma foi construída ao 

longo dos anos, na medida que o setor 

de construção foi se desenvolvendo, 

muitos itens tratavam em pontos dife-

rentes de coisas parecidas, o que gerava 

muita confusão. O novo texto corrigiu 

isso e passou a dar mais ênfase às boas 

práticas", comenta Marcon. 

     Bassili destaca também que a norma 

trouxe mais liberdade e responsabili-

dades para especialistas que atuam nas 

áreas de segurança e saúde do trabalho, 

já que o novo texto define quais são as 

responsabilidades dos engenheiros 

(profissionais legalmente habilitados) e 

dos técnicos (qualificados). 

     Outro destaque que o novo texto traz 

para a construção é a introdução do 

Programa de Gerenciamento de Riscos 

(PGR), em substituição ao Programa de 

Condições e Meio Ambiente de Traba-

lho na Indústria de Construção (PCM 

AT). O gerente de Segurança Ocupacio-

nal do Seconci-SP comenta que esta é 

uma alteração significativa, porque a 

partir de agora passa a ser responsabi-

lidade da construtora responsável pela 

obra o gerenciamento de todo o PGR, 

incluindo as informações das empresas 

subcontratadas, como por exemplo os 

inventários de riscos. "Apesar da altera-

ção, é importante as companhias sabe-

rem que os PCMATs que já foram ela-

borados antes da publicação do novo 

texto continuam válidos até o fim das 

obras", explica Bassili. 

     Marcon também destaca que a NR 

18 traz a necessidade de inclusão de 

monitoramento nas atividades de esca-

vação, sendo obrigatório  que isso seja 

documentado no PGR da obra. "Outra 

atividade que oferecia muitos riscos aos 

trabalhadores era a construção dos cha-

mados tubulões na fundação da obra. 

Por isso, visando ampliar a segurança, 

a norma limitou a profundidade a até 15 

metros, com diâmetro mínimo de 90 

centímetros e serem totalmente encami-

sados", comenta Marcon. "Além disso, 

o novo texto estipulou a proibição dos 

tubulões com pressão hiperbárica, no 

prazo de 24 meses a partir da publica-

ção da norma", ressalta o engenheiro de 

Segurança do Trabalho. 

     Marcon ainda enfatiza que a NR 18 

chega com especificações para as Áreas 

de Vivência das obras, indicando por e-

xemplo a quantidade de vasos sanita-

rios, chuveiros e bebedouros. Neste 

item, a norma determinou também que 

containers marítimos só poderão ser u-

sados para depósito de materiais, fi-

cando vedada a utilização para fins de 

alojamento, vestiário, escritório de obra 

     Bassili comenta que o novo texto 

traz um quadro de dimensionamento de 

carga horária mínima de treinamentos 

obrigatórios para cada tipo de atividade 

na área da construção. "É importante o-

bservar que a norma estipulou, inclusi-

ve, a carga horária para a parte prática 

dos cursos. Por isso, é importante que 

os empresários e profissionais de segu-

rança fiquem atentos para este ponto, já 

que terão que ser realizados no modelo 

presencial", explica. 

     O novo texto da NR 18 modernizou 

também o conceito das Plataformas de 

Trabalho em Altura (PTA), tornando-o 

mais abrangente. A partir de agora, as 

PTAs passam a ser denominadas PE 

MTs (Plataformas Elevatórias Móveis 

de Trabalho). N CDN Comunicação Prot. 

     Eis agora que surge a Indústria 4.0, 

atual, dia de hoje. Estamos vivendo os 

sistemas cibernéticos, a internet das 

coisas, redes e inteligência artificial. O 

mundo está literalmente na palma da 

sua mão, em rede e super conectado! O 

mercado de consumo e atividades em-

presariais estão na palma da mão, como 

um click. 

     Um mundo recheado de grande vo-

lume de dados online, capazes de defi-

nir os usuários e hábitos de consumo, 

o que passou a influir diretamente nos 

processos de produção dos bens e 

serviços em todos os cantos do mundo. 

     E nesse mundo sem fronteiras, tão 

perto e conectado a nova indústria 4.0 

está empenhada em alterar esses pro-

cessos, vínculos negociais, formas de 

trabalho, relações de emprego, resul-

tando em grandes modificações princi-

palmente nas práticas consumeristas. 

     A quarta revolução industrial trouxe 

novos conceitos como a digitalização, 

criptomoedas, startups, internet das 

coisas, blockchain, big data, impressão 

3D, engenharia genética, inteligência 

artificial, machine learning, robótica, 

nanotecnologia, veículos autônomos, 

dentre  outras  novidades  incríveis que 

Seconci-SP destaca as principais alterações 
da nova NR 18 

 

 
pode gerar para as empresas uma falta 

de segurança jurídica. 

     E qual a consequência disso? O seu 

negócio e atividade empresarial em ris-

co. 

     O direito empresarial digital traz a 

força e parceria necessária para encon-

trar soluções para as questões e impas-

ses trazidos da indústria 4.0 e toda a 

sua inovação e tecnologia embarcada. 

     A visão da consultoria digital é ma-

cro, sendo necessária uma visão ampla 

de todo ordenamento jurídico, conheci-

mento de negócios, atualidade, rela-

ções interdisciplinares e bom relacio-

namento com tecnologia. 

     Assim, o direito empresarial digital 

procura trazer uma harmonia entre o le-

gal, o tecnológico e o ético. Para sua 

empresa ou negócio entrar na realidade 

virtual é fundamental o auxílio de um 

profissional do direito empresarial di-

gital para adequar a sua evolução digi-

tal as regas e princípios jurídicos. Não 

coloque seu negócio e seus sonhos em 

risco! 

  Conselho: não fique de fora do mundo 

digital. Aqui é a realidade e o futuro! 

Entre na era da indústria 4.0 com segu-

rança jurídica. N @fabiolagrimaldiadv 

http://www.norminha.net.br/
http://www.carnetec.com.br/Industry/News/Details/89689
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://www.protecao.com.br/noticias/geral/seconci-sp_destaca_as_principais_alteracoes_da_nova_nr_18/Jyy4AAjyJy/13653


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeira no ar-
condicionado 
pode causar 

doenças e até 
levar a morte 

Norminha, 16/01/2020 
Nos últimos 5 anos foram 754 mortes 

por pneumonia nos municípios da re-

gião e 493 só em Cascavel o ar-condi-

cionado sujo é o lar de ácaros, fungos 

e bactérias que podem causar doenças 

muito sérias e levar, até mesmo a mor-

te. 

     Uma das bactérias com a maior fama 

de vilã é a Legionella que pode causar 

pneumonia grave e óbito. 

     Com a bactéria, vem a pneumonia 

que pode também ser provocada de ou-

tras formas. 

     Segundo dados da 10º regional de 

saúde, somente em 2019 foram conta-

bilizados 139 óbitos sendo 80 em Cas-

cavel nos últimos 5 anos foram 754 

mortes por pneumonia nos municípios 

da região e desses 493 em Cascavel. 

     E se o ar-condicionado contribui pa-

ra a contaminação de agentes causa-

dores da pneumonia, o alerta é para 

prevenção, higiene e limpeza do filtro.N 

O Novo Oeste 

funciona dessa forma. 

     Não no Brasil, infelizmente. 

     Diante dessa situação, começam os 

atritos entre servidores novos e servi-

dores antigos. 

     Alguns servidores mais novos ten-

tam enfrentar o sistema, e acabam ge-

rando atritos, criando inclusive inimiza-

des com os servidores mais antigos. 

     Eis que temos um problema perigo-

so para os novatos! 

     Quem vai avaliar os servidores mais 

novos, via de regra, são os servidores 

mais antigos. 

     Todos aqueles quesitos, que lista-

mos mais acima, serão avaliados, um a 

um, por uma comissão. 

Está em estágio probatório no serviço público? Faça o feijão com arroz! 
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no estágio probatório, vai verificar se 

foi obedecida a lei durante a avaliação 

especial. 

     Se os trâmites legais foram obedeci-

dos, não há o que fazer. 

     Ele não vai avaliar a situação dos a-

tritos envolvendo os novos servidores e 

os servidores mais antigos. 

     Esse atrito, que gerou as pontuações 

ruins na avaliação do servidor, é justa-

mente o mérito administrativo. 

     O juiz, verificando que a formação 

da comissão foi regular, que cumpriu 

todos os procedimentos previstos no 

regulamento, não vai analisar se o servi 

dor mais novo teve desavenças com os 

servidores  mais  velhos,  por  conta de 

Nova lei do RJ 
proíbe uso de 
jaleco fora do 

trabalho 
Norminha, 16/01/2020 
Os profissionais de saúde do estado do 

Rio de Janeiro não poderão mais utilizar 

equipamentos e vestimentas profissio-

nais, como o jaleco, fora do local de tra-

balho. A lei nº8626/19, do ex-deputado 

Átila Nunes, foi sancionada pelo gover-

nador Wilson Witzel e publicada pelo 

Diário Oficial do Executivo. 

     “O objetivo é proteger o paciente, 

bem como buscar a redução da conta-

minação do ambiente de trabalho do 

profissional de saúde por microrganis-

mos geradores de diversos tipos de in-

fecções”, comentou Átila Nunes. A nova 

lei abrange equipamentos e vestimen-

tas de proteção individual, descartáveis 

ou não, além de todos os dispositivos 

de uso pessoal: uniformes, jalecos, a-

ventais, macacões, luvas, óculos, más-

caras, calçados, toucas ou gorros, pro-

tetores auriculares e qualquer outro e-

quipamento individual para o serviço de 

saúde, que são destinados para a pro-

teção e a integridade física do trabalha-

dor ou ao combate de possíveis infec-

ções, mediante a redução dos riscos de 

contaminação do ambiente de trabalho 

por micro-organismos externos. 

     Para efeito do novo documento, são 

considerados trabalhadores da área de 

saúde quem atua de forma direta ou in-

direta no serviço de saúde da popula-

ção, seja como empregado ou autôno-

mo, tanto do setor público ou privado, 

incluindo atendimentos em consulto-

rios, ambulatórios, postos de saúde, la-

boratórios, hospitais e estabelecimen-

tos similares. N CIPANET 

     Essa comissão sabe do poder dessa 

avaliação: aptidão ou inaptidão, que re-

sulta na exoneração. 

     Assim, o servidor que começa a in-

comodar muito e cria atritos, por conta 

de não ter suas ideias aceitas, pode pa-

gar o preço nessa avaliação. 

     O que ocorre, em casos mais extre-

mos, é que o servidor, mesmo compe-

tente, acaba sendo declarado como ina-

pto. 

 

     Uma ação judicial pode não ajudar o 

servidor exonerado por não passar no 

estágio probatório 

     E sabe o que é pior? 

     Será muito difícil reverter essa inap-

tidão com uma ação judicial. 

     Quando se trata da avaliação espe-

cial de desempenho do servidor públi-

co, estamos diante do chamado mérito 

administrativo, que é uma área que o 

judiciário não gosta de intervir. 

     O Poder Judiciário entende que ele 

não se intrometer nas decisões da Ad-

ministração Pública. 

     O judiciário deve se ater aos requisi-

tos legais dos atos da Administração. 

     E o que isso significa? 

     Que o juiz, ao avaliar um caso con-

creto em que o servidor foi exonerado 

      

 

 

 

Whats 18 99765-2705 – contato@norminha.net.br 

Norminha, 16/01/2020 

 

Aqui no escritório, temos visto muitos 

casos de servidores (principalmente os 

mais jovens) que passam em algum 

concurso e não conseguem ser aprova-

dos no estágio probatório. 

     Parece difícil de acreditar, mas acon-

tece (e não é pouco). 

     E o mais curioso: geralmente, são 

profissionais brilhantes, com muito po-

tencial profissional. 

     Antes de julgar que estou sugerindo 

aos servidores para serem preguiçosos 

e negligentes com suas funções, leia o 

artigo até o final. 

     Vou te mostrar porque você deve 

fazer apenas o feijão com arroz (o bási-

co), para não sofrer as consequências 

de um serviço público burocrático e 

emperrado. 

     Ser demitido no estágio probatório é 

mais fácil do que você imagina 

     Ora, se estamos falando de bons 

profissionais, por que esses acabam 

sendo reprovados no estágio probatório 

e sendo exonerados dos seus cargos? 

     A resposta é simples: muita inova-

ção, idealismo e motivação num mode-

lo de Administração Pública burocrática 

e engessada. 

     Não se engane: o serviço público 

brasileiro, nas 3 esferas (federal, esta-

dual e municipal) está longe – mas 

muito longe – de conseguir se reinven-

tar e deixar de ser burocrático. 

     Mais do que uma questão de vonta-

de política, estamos falando de anos e 

anos de um modelo emperrado, que se 

autosustenta e impede todo e qualquer 

esforço de renovação. 

     A realidade são repartições públicas 

burocráticas, repletas de protocolos 

(em sua maioria, desnecessários), bai-

xa eficiência no na execução das tare-

fas, e resultados no mínimo questioná-

veis. 

     Quando digo “resultados”, digo: 

prestação do serviço fim e satisfação 

dos usuários (a população em geral). 

     Nesse cenário, a entrada de novos 

servidores, principalmente os mais jo-

vens, tende a trazer algum atrito entre 

aqueles que já estão na Administração 

há algumas décadas, seguindo os pro-

tocolos e a tradição burocrática emper-

rada, e os “novatos”, que entram com 

um espírito inovador, buscando, às ve-

zes, reinventar a roda. 

     Vamos entender melhor como isso 

funciona! 

     Como funciona a avaliação do está-

gio probatório? 

     Quando a pessoa é aprovada em um 

concurso público, ela é nomeada, toma 

posse, e entra em exercício. 

     A partir daí, para conquistar a tão so-

nhada estabilidade no serviço público, 

o servidor tem que ser aprovado no es-

tágio probatório. 

     O estágio probatório é um período 

de  avaliação durante  o qual o servidor 

deverá demonstrar aptidão e capacida-

de para o exercício do cargo, observa-

dos os fatores: 

     1. assiduidade; 2. disciplina; 3. ca-

pacidade de iniciativa; 4. produtividade; 

5. responsabilidade. 

     Cada órgão ou entidade pública de-

verá formar uma comissão instituída 

especificamente com a finalidade de 

realizar a avaliação especial de desem-

penho dos servidores em estágio pro-

batório, nos termos do que dispuser a 

lei ou o regulamento da respectiva car-

reira ou cargo. 

     Quatro meses antes de encerrado o 

período de estágio probatório, a avalia-

ção será remetida à autoridade compe-

tente para homologação. 

     Sendo a decisão favorável ao servi-

dor, este é confirmado na carreira. 

     O servidor não aprovado em estágio 

probatório será exonerado. 

     Na teoria, lendo as leis, é tudo muito 

certinho, e parece que tem tudo para 

funcionar. 

     Mas, na prática, temos vistos muitos 

embates no momento dessas avalia-

ções especiais de desempenho. 

 

     A busca por resultados e o atrito 

com outros servidores 

     O problema é que essa atitude de re-

novação do novato, tentando impres-

sionar pelos resultados, é até louvável, 

mas acaba por incomodar outros servi-

dores. 

     Não porque a ideia seja ruim, mas 

simplesmente porque aquele órgão já 

“roda” da mesma forma há décadas. 

     Muitos servidores só querem ir tra-

balhar, cumprir suas tarefas básicas, 

sem maiores problemas, e voltar para 

suas casas. 

     A maioria não está disposta a inovar 

e fazer coisas diferentes dentro do ser-

viço público. 

     E não me entenda mal: isso não tem 

nada a ver com preguiça ou desinte-

resse. 

     É uma questão cultural! 

     Os servidores mais velhos de casa, 

que já se acomodaram ao sistema vi-

gente, também já foram cheios de 

ideias, já tiveram o espírito de inovação 

e tentaram “fazer acontecer”. 

     Contudo, no final das contas, perce-

beram que o sistema é mais forte, e não  

ideias inovadoras ou qualquer outro as-

sunto. 

     E o resultado da ação judicial será a 

manutenção da exoneração do servidor. 

     O que fazer se entrei em atrito com o 

órgão em que trabalho? 

     Muitas vezes, isso significa o fim de 

um sonho: passar em um concurso, 

conquistar um bom salário e ter esta-

bilidade. 

     Fim de um sonho e início de uma 

série de problemas: depressão, dívidas 

e dificuldades de se empregar no mer-

cado. 

     Uma dica que sempre dou aos meus 

clientes é: começou a ter atrito dentro 

do seu órgão, registre tudo. 

     Algumas atitudes que podem fazer a 

diferença em caso de uma reprovação 

no estágio probatório, devido a confli-

tos com membros da comissão: 

     - mande e-mails colocando várias 

pessoas em cópia; 

     - imprima esses e-mails (pode ser 

que retirem seu acesso e aí você perdeu 

suas provas); 

     - grave conversas delicadas, em que 

você está sendo chantageado ou amea-

çado (e é uma gravação simples, no ce-

lular, e não precisa informar a outra 

pessoa que está gravando conversa). 

     Mas, a dica principal é: se você está 

em estágio probatório, faça o arroz com 

feijão, e não tente reinventar a roda! 

N 

Sérgio Merola – Advogado 

Especializado em Administração Pública 

http://onovooeste.com.br/noticia/5402/sujeira-no-ar-condicionado-pode-causar-doencas-e-ate-levar-a-morte
http://www.norminha.net.br/
http://revistacipa.com.br/nova-lei-do-rj-proibe-uso-de-jaleco-fora-do-trabalho/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posso cobrar uma dívida pelo 
Whatsapp e outras redes sociais? 

Descubra o que é permitido 

Recusa de 
retorno ao 

trabalho não 
afasta direito de 

gestante à 
estabilidade 

 

Norminha, 16/01/2020 
A Segunda Turma do Tribunal Superior 

do Trabalho (TST) reconheceu o direito 

de uma promotora de vendas de São 

Paulo à indenização correspondente ao 

período de estabilidade da gestante. 

Embora a empresa sustentasse que a 

trabalhadora havia negado a oferta de 

reintegração ao emprego, seguiu-se o 

entendimento de que a recusa não in-

viabiliza o direito. 

 

     No caso, a empregada foi dispen-

sada em março de 2017 e, em junho, 

descobriu que estava grávida. Segundo 

os exames, o início da gestação era an-

terior à dispensa. Ao ser cientificada da 

gravidez, a empregadora a notificou pa-

ra voltar ao trabalho, mas a promotora 

informou que estava morando em Mati-

nhos (PR), em razão da transferência de 

seu marido. Na reclamação trabalhista, 

ela sustentou que, ainda que tivesse re-

cusado a oferta, teria direito à indeniza-

ção correspondente à estabilidade pro-

visória. 

 

     O Tribunal Regional do Trabalho da 

9ª Região (PR), declarou que a empre-

gadora, “em claro ato de boa-fé”, possi-

bilitou prontamente o retorno da pro-

motora ao trabalho ao saber da gravi-

dez, mas ela, ao recusar a oferta, renun-

ciou expressamente ao direito à estabi-

lidade provisória. 

      No entanto, a relatora do recurso de 

revista da promotora, ministra Delaíde 

Miranda Arantes, citou diversos prece-

dentes para demonstrar que, de acordo 

com a jurisprudência do TST, a negati-

va da empregada de retornar ao empre-

go não inviabiliza o seu direito à inde-

nização compensatória decorrente da 

estabilidade da gestante. Entre os fun-

damentos que levaram a esse entendi-

mento está o fato de a estabilidade ser 

um direito irrenunciável, pois a conse-

quência da renúncia atingiria também o 

bebê. A decisão foi unânime. N 

CIPANET 

Norminha, 16/01/2020 
         A proposta de revisão das Normas 

Regulamentadoras nº29 (Segurança e 

Saúde no Trabalho Portuário) e nº32 

(Segurança e Saúde no Trabalho em 

Serviços de Saúde) estão disponíveis 

para Consulta Pública até HOJE, dia 16 

de janeiro. Interessados podem acessar 

o site e realizar contribuições direta-

mente no documento eletrônico dispo-

nível na plataforma. 

     Expirado o prazo fixado, as suges-

tões serão analisadas pela Secretaria de 

Trabalho, que elaborará a proposta de 

texto a ser encaminhada a um grupo tri-

partite, formado por representantes do 

governo, de trabalhadores e emprega-

dores, para discussão e aprovação. 

Após isso, o grupo tripartite incumbido 

da análise encaminhará a proposta de 

texto final a ser discutida e aprovada no  

NRs 29 e 32 seguem em Consulta 
Pública até hoje, 16 de janeiro 
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âmbito da Comissão Tripartite Paritária 

Permanente (CTPP). 

     Além disso, também foi publicado 

no Diário Oficial da União a Portaria 

nº1.343, de 2 de dezembro de 2019, 

que estabelece as condições mínimas 

de segurança, sanitárias e de conforto 

nos locais de espera, de repouso e de 

descanso dos motoristas profissionais 

de transporte rodoviário de passageiros 

e de cargas. 

     Entre os destaques da Portaria, es-

tão as informações sobre as instalações 

sanitárias, os compartimentos destina-

dos aos chuveiros, os ambientes para 

refeições, os locais de espera, de re-

pouso e de descanso, entre outros. 

Com esta publicação, revoga-se a Por-

taria MTE nº 944, de 08 de julho de 

2015. N CIPANET 

O que muda com a Reforma 
da Previdência? 

Norminha, 16/01/2020 
Cada vez mais as redes sociais passam 

a ocupar espaço na vida das pessoas, 

se tornando o principal meio de comu-

nicação da atualidade. Mas será que 

elas podem ajudar você na hora de uma 

cobrança? Garanto que se realizado da 

forma correta, é uma boa opção. 

     Vejo muitos credores usando de for-

ma excessiva a cobrança via Whatsapp, 

Facebook e até mesmo Instagram. En-

tretanto, muitas pessoas ainda tem dú-

vidas se cobrar o devedor via redes so-

ciais pode ser prejudicial e deixam o 

assunto de lado. 

     Cobrar uma dívida pode parecer algo 

simples, mas se for feito da maneira er-

rada, pode trazer muitos prejuízos. 

     Como nesse exemplo que ocorreu 

em 2015 em São Paulo: 

     A cobrança de dívida pelo Facebook 

rendeu a um homem uma condenação 

por danos morais no valor de R$ 5 mil. 

A decisão foi tomada pela 1ª Câmara de 

Direito Privado do Tribunal de Justiça 

de São Paulo, que manteve sentença da 

3ª Vara Cível do Foro Regional da Pe-

nha de França. 

     De acordo com o processo, o réu 

postou na rede social uma foto parcial 

do autor da ação, que permitia a iden-

tificação, e escreveu que queria de volta 

o dinheiro que havia emprestado há três 

anos. O autor alegou que tomou conhe-

cimento da cobrança por pessoas de 

seu círculo de amizade e que a evolução 

de comentários vexatórios na foto ex-

pôs sua intimidade e de sua família, as-

sim como abalou a moral e a honra por 

ser conhecido no bairro onde mora há 

mais de 40 anos. 

     Esse é um ótimo exemplo sobre co-

mo NÃO efetuar uma cobrança via rede 

social. 

     Particularmente já presenciei diver-

sas cobranças como o exemplo acima 

em grupos de Facebook, principal-

mente grupos de bairro em que são re-

alizadas vendas. A pessoa fica tão brava 

com o calote, que acaba postando uma 

foto do devedor com uma legenda re-

pleta de palavrões e muitos insultos. 

 

     Quando estamos com os nervos a 

flor da pele é normal perder a linha da 

prudência, mas olha o dano moral que 

esses momentos de acesso de raiva po-

dem causar... 

     “Ah, mas isso não vai virar pro-

cesso, são casos isolados!” 

     Muitos casos não chegam a serem 

divulgados, isso não é motivo para pen-

sar que o devedor não irá lhe acionar na 

justiça caso ofenda-o. 

     Como nesse caso que chegou ao 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul e não viralizou na internet. O de-

sembargador ressaltou que as redes 

sociais são espaços públicos que não 

se prestam para ofensas: 

 

     RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

COBRANÇA VEXATÓRIA EM REDE SO-

CIAL (FACEBOOK). OFENSA A DIREI-

TOS DA PERSONALIDADE DA PARTE 

AUTORA. DANO MORAL CONFIGURA-

DO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBI-

TRADO EM R$ 2.000,00, MANTIDO. 

SENTENÇA MANTIDA. AS REDES SO-

CIAIS SÃO ESPAÇOS PÚBLICOS QUE 

NÃO SE PRESTAM PARA OFENSAS, 

EXPOSIÇÃO E CONSTRANGIMENTO 

DE TERCEIROS. A LIBERDADE DE EX-

PRESSÃO DEVE OBSERVAR E TEM 

COMO LIMITE O DIREITO DO OUTRO. 

EVENTUAIS DÍVIDAS DEVEM SER CO-

BRADAS POR MEIOS LEGAIS E PRÓ-

PRIOS, NÃO SENDO LÍCITA A CON-

DUTA DA RÉ QUE, CONTRARIANDO O 

DISPOSTO NO ART. 42 DO CDC, EX-

PÔS A AUTORA DE MODO INDEVIDO E 

CONSTRANGEDOR JUSTAMENTE NO 

ESPAÇO EM QUE CONGREGA SEUS 

CONHECIDOS MAIS PRÓXIMOS. RE-

CURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível, 

Nº 71007903701, Segunda Turma Re-

cursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em: 05-09-2018). 

     Esse caso tramitou perante o Juiza-

do Especial (pequenas causas) e a pes-

soa condenada entrou com recurso pa-

ra rever a decisão. Entretanto, a decisão 

não foi reformada. 

     Apesar do valor da indenização não 

ser alto, mostra que as pessoas estão 

atentas ao dano moral. 

     Muitos credores acham um absurdo 

tais decisões, mas cá entre nós: porque 

cobrar da maneira errada, se isso vai te 

dar uma futura dor de cabeça? Então 

não adianta achar um absurdo a deci-

são acima e tantas outras. 

     Cobre da maneira certa e evite todo 

esse transtorno! 

     “Ok, mas como posso cobrar corre-

tamente pelas redes sociais, sem me 

encrencar?” 

     Primeiramente, esqueça a cobrança 

pública, ou seja, não cobre via publica-

ção em Feed do Facebook ou através de 

publicação em grupos. 

     Expor o devedor ao ridículo pode 

parecer divertido no primeiro momento, 

mas lembre-se dos exemplos acima e 

dos valores pagos de dano moral, logo 

a vontade passa... 

     Segundo, prefira se utilizar das men-

sagens privadas, como Whatsapp e 

Mensager do Facebook. 

     Por favor, nada de cobrar via grupo 

de Whatsapp. Isso pode complicar a si-

tuação com muitas pessoas envolvidas 

e acabar se tornando uma bagunça. 

     Na mensagem não escreva nada o-

fensivo, nem palavrões ou alguma es-

pécie de coação. Seja educado, deixe 

claro o não pagamento e que caso o de-

vedor não se manifeste você irá tomar 

as medidas judiciais cabíveis. 

N 

Alice Aquino 

Especialista em cobrança de dívidas e 

negociação de débitos 

Whatsapp: (11) 96547-5138 

Norminha, 16/01/2020 
    O ponto crucial da Reforma da Previ-

dência é a extinção gradativa da Apo-

sentadoria por Tempo de Contribuição. 

Com a promulgação da Emenda Consti-

tucional, todos os cidadãos brasileiros 

que entrarem no mercado de trabalho, 

somente se aposentarão por idade. As 

aposentadorias, a não ser os benefícios 

por incapacidade, sempre contarão com 

uma idade mínima, mais um tempo mí-

nimo de contribuição. 

     Segue algumas mudanças importan-

tes já definidas pela Reforma: 

     01- A Aposentadoria por Invalidez 

será concedida proporcionalmente ao 

tempo de contribuição do segurado. As-

sim o aposentado por invalidez receberá 

no mínimo 60% da média salarial, caso 

tenha contribuído por até 20 anos à 

Previdência. Para cada novo ano serão 

acrescidos 2% da média do benefício. 

Por exemplo: segurado que contribuiu 

por 23 anos, receberá 66% da média; 

     02 - Caso a invalidez seja decorrente 

de acidente de trabalho ou doença pro-

fissional, o benefício será integral, ou 

seja, em 100% da média, independente 

do tempo de contribuição; 

     03 - Toda aposentadoria concedida 

terá por base uma idade mínima e um 

tempo mínimo de contribuição, quais 

sejam: 65 anos de idade para homens 

mais 20 anos de tempo de contribuição, 

e 62 anos de idade para as mulheres 

mais 15 anos de contribuição (com ex-

ceção aos benefícios por incapacidade 

que não possuem exigência de idade 

mínima, bastando a carência, a qualida-

de de segurado e a comprovação da in-

capacidade); 

     04 - O cálculo do valor da aposenta-

doria também mudará. O valor do bene-

fício será de apenas 60% da média dos 

salários de contribuição, com o au-

mento de 2% para cada ano de contri-

buição que ultrapassar o tempo de 20 

anos, para os homens, ou que ultrapas-

sar 15 anos, para as mulheres, até o li-

mite de 100%. Assim mulheres terão 

que  contribuir por 35  anos para conse- 

 

guir atingir 100% da média contributi-

va, e os homens, por 40 anos; 

     05- A pensão por morte será de 50% 

do valor da aposentadoria do fale-cido, 

acrescida de uma cota de 10% por 

dependente, até o limite de 100%. O 

valor da pensão por morte não pode-rá 

ser inferior a 1 (um) salário-mínimo; 

      06 - Cumulação de aposentadoria 

com a pensão por morte: o segurado 

terá direito ao benefício de maior valor 

mais um percentual sobre o segundo 

benefício. 

     Importante destacar que, para os 

que já estão aposentados e para os 

pensionistas que já recebem o benefí-

cio, nada muda com a Reforma da Pre-

vidência. N 

Renata Brandão Canella, advogada. 

 

 

http://revistacipa.com.br/recusa-de-retorno-ao-trabalho-nao-afasta-direito-de-gestante-estabilidade/
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://www.norminha.net.br/
http://revistacipa.com.br/nrs-29-e-32-seguem-em-consulta-publica-ate-16-de-janeiro/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialistas recomendam manutenção de ar-condicionado 
para evitar doenças respiratórias 

 

Segundo o médico otorrinolaringologista, a recomendação médica é que tanto em 

casa como no trabalho seja feita a manutenção com frequência. 

 

     Segundo a farmacêutica homeopata 

Izildinha Campos, no local há um cro-

nograma de limpeza para evitar conta-

minações. 

     “A limpeza é quinzenal. A empresa 

de manutenção de ar-condicionado faz 

a cada 3 meses e a cada seis meses re-

tiraram o aparelho, levam para a oficina 

e desmontam completamente e lavam”, 

conta. 

 

Moradora de Itapetininga, interior de 

São Paulo, cria cronograma para 

limpeza de ar condicionado 

     Além disso, o ar-condicionado do 

carro também precisa de cuidados. 

Nesse caso, o ideal é realizar a troca a 

cada seis meses, independente da mar-

ca ou modelo do veículo. 

     Anderson Carlos da Costa é insta-

lador de acessórios e conta que faz pelo 

menos três trocas de filtros por dia. 

Mas com a chegada do verão a procura 

por esse serviço é maior. 

     “Quando o verão chega e começa a 

esquentar, o pessoal lembra de usar o 

ar condicionado”, conta. 

     Além da troca do filtro de ar, o ideal 

é fazer uma higienização de todo o sis-

tema de refrigeração para evitar o acú-

mulo de fungos e bactérias no carro. N 

TVTEM Rio Preto - Araçatuba 

Friboi vai 
ampliar abates 
na unidade de 

Lins (SP) em 30% 

 

Norminha, 16/01/2020 
    A Friboi, do grupo JBS, irá ampliar os 

abates de bovinos na unidade localizada 

em Lins (SP) em cerca de 30% a partir 

de março, disse a companhia em comu-

nicado na terça-feira (14). 

     A empresa está investindo R$ 11 mi-

lhões na unidade, parte do investimento 

total de R$ 8 bilhões que a JBS fará no 

Brasil entre 2020 e 2024. 

     A ampliação da unidade em Lins visa 

atender os principais mercados globais 

de carne bovina. 

     A Friboi disse que criará 150 postos 

de trabalho em Lins, além dos 7 mil co-

laboradores que já atuam na unidade. 

     A empresa já havia anunciado na se-

mana passada o início das operações de 

uma nova planta em Brasnorte (MT), 

mais um projeto do investimento na ex-

pansão de capacidade que está imple-

mentando no país. 

N 
(Nota do editor: a foto desta matéria é 

meramente ilustrativa, de banco de 

imagens internacional; não representa 

unidade da Friboi) 

CARNETEC 

 

Especialistas de Itapetininga 

recomendam manutenção de ar 

condicionado para evitar doenças 

respiratóriasFoto: Reprodução/TV TEM 

piratórias, como rinite, sinusite e até 

pneumonia”, conclui. 

    Em um salão de beleza, por exemplo, 

o ar-condicionado já havia sido limpo 

há seis meses, mas já acumulou sujei-

ra. Os filtros, que são as placas que blo-

queiam as impurezas, estavam cheios  
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Norminha, 16/01/2020 
A chegada do verão e altas temperatu-

ras faz com que o uso de ar-condicio-

nado fique frequente. Porém, para evitar 

o surgimento de doenças respiratórias 

nessa época do ano, é necessário que 

haja a limpeza nos aparelhos. 

     Segundo o médico otorrinolaringo-

logista Salvador do Carmo Rodrigues, 

a recomendação médica é de que seja 

feita a manutenção nos carros, nos es-

critórios e, principalmente, em casa. 

     "Se você não faz a manutenção e a 

troca do filtro, pode acumular poeira do 

meio externo, ácaros, vírus, bactérias e 

fungos. Consequentemente, se não faz 

essa limpeza pode sofrer doenças res- 

 

      

      

de poeira. 

     Segundo a Juliana Vieira Nunes 

Martins, que é dona de uma empresa de 

ar-condicionado, quando o aparelho 

está assim, significa que é o momento 

para limpá-lo. 

     “Já passou é da hora por causa do 

acúmulo de sujeira. Ela acumula no 

filtro e na hora de filtrar o ar acaba pin-

gando. Como mexe com química, fica 

tudo acumulado dentro do aparelho, 

junto com a poeira”, conta. 

     Ela explica que o ar condicionado de 

casa deve ser limpo uma vez por ano. 

Já nos estabelecimentos comerciais es-

sa manutenção depende do tipo de co-

mércio, mas em geral a limpeza deve 

ser feita a cada seis meses. 

 

Manutenção de ar condicionado pode 

evitar doenças respiratórias, segundo 

especialistas de Itapetininga. TV TEM 

     Como limpar? 

     Para ajudar a manter o aparelho lim-

po, Juliana Vieira recomenda que as 

pessoas lavem o filtro com água e sa-

bão pelo menos uma vez por mês. Esse 

cuidado ajuda a evitar um gasto maior. 

     “A poeira acaba danificando um 

monte de peça. Pode queimar placa, 

turbina e, com isso, o gasto vai ser 

maior”, afirma. 

 

 

cas está em criar conteúdo que atraia o 

público-alvo e, ao mesmo tempo, in-

forme”, contextualiza Franciele. 

     Ainda de acordo com a pesquisa, os 

brasileiros estão em segundo lugar 

entre as populações que passam mais 

tempo conectadas, perdendo apenas 

para as Filipinas. Em 2019, foram cerca 

de 225 minutos on-line, um aumento 

em relação a 2018, quando o tempo 

médio foi de 219 minutos. 

     “Para as empresas, não vale a pena 

estar on-line só por estar. Os profissio-

nais que trabalham com redes sociais 

precisam desenvolver a competência de 

criar estratégias para engajar o público 

por meio de conteúdo relevante e sig- 

nificativo. No curso, explicamos a im-

portância do planejamento na criação 

de conteúdo para as mídias digitais. 

      

Com isso, o aluno vai aprender a criar 

ou identificar a persona do negócio, 

entendendo toda a jornada de compra e 

a importância do monitoramento e a-

companhamento de métricas”, destaca 

a docente do Senac Araçatuba. 

     A formação aborda as principais fer-

ramentas para construção de campa-

nhas de marketing em mídias digitais, 

com o objetivo de alcançar as estraté-

gias propostas para o cliente de forma 

ética e eficaz. Durante as aulas, são pra-

ticadas simulações, dinâmicas e dis-

cussões que possibilitam vivenciar as 

principais áreas do marketing digital. 

     Interessados em participar do curso 

devem possuir ensino médio completo 

e conhecimento básico em redes so-

ciais, informática e marketing. Inscri-

ções www.sp.senac.br/aracatuba. N 

 

Senac Araçatuba lança curso sobre marketing digital 

 

 

 

Norminha, 16/01/202 
      O Senac Araçatuba inicia 2020 com 

uma novidade no portfólio: o curso de 

curta duração Analista de Marketing em 

Mídias Digitais. O lançamento é voltado 

para quem deseja aprender a aproveitar 

as redes sociais como espaço estraté-

gico de divulgação para empresas e 

marcas. 

     “O público está cada vez mais co-

nectado, chamando a atenção das em-

presas de todos os segmentos, espe-

cialmente das áreas de tecnologia, pu-

blicidade e comunicação, que estão 

buscando novas estratégias e profissio-

nais que entendam a linguagem desses 

consumidores”, explica Franciele Fer-

nandes, docente da área de gestão e ne-

gócios do Senac Araçatuba. 

     Levantamento realizado pela empre-

sa de pesquisa em tecnolo-

gia GlobalWebIndex detectou o tempo 

que a população mundial acessa a in-

ternet. De acordo com a pesquisa, o 

consumo pelas redes sociais aumentou 

quase 60% nos últimos sete anos. 

     A empresa londrina analisou tam-

bém dados de 45 dos maiores merca-

dos de internet do mundo e estimou 

que o tempo diário médio que cada 

pessoa dedica a sites ou aplicativos de 

mídia social aumentou de cerca de 90 

minutos, em 2012, para 143 minutos, 

no primeiro trimestre de 2019. 

     “Hoje o consumidor possui muito 

mais informações e o desafio das “mar- 

 

Profissionais aprenderão estratégias de divulgação para um público cada vez 

mais exigente 

https://g1.globo.com/sp/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/mercado-imobiliario-do-interior/noticia/2018/12/11/especialistas-recomendam-manutencao-de-ar-condicionado-para-evitar-doencas-respiratorias.ghtml
http://www.carnetec.com.br/Industry/News/Details/89753
http://www.norminha.net.br/
http://www.sp.senac.br/aracatuba
https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Férias escolares: é preciso estimular o contato com a natureza 
Manter o equilíbrio entre o tempo em frente às telas e atividades ao ar livre é essencial para o bom desenvolvimento das crianças e para que o 

recesso escolar se torne mais proveitoso 

 

 

O contato com a natureza desde cedo é benéfico para o desenvolvimento e bem-

estar da criança - Créditos: Pezibear/Pixabay 
 

 

Apostar em atividades e brincadeiras ao ar livre é uma alternativa que não deve 

ser deixada de lado, especialmente para o desenvolvimento cognitivo das crianças 

Créditos: Cheryl Holt/Pixabay 

Inscrições 
abertas para o 

Prêmio 
Proteção Brasil 

2020 
Norminha, 16/01/2020 
  Já estão abertas e seguem até o dia 30 

de abril, as inscrições para a mais im-

portante distinção brasileira concedida 

ao trabalho desenvolvido dentro das 

empresas em prol da saúde e segurança 

do trabalhador. Chegando a sua 16ª e-

dição, o Prêmio Proteção Brasil colabo-

ra na divulgação das ações bem-suce-

didas de melhorias nas condições de 

SST, fomentando a cultura da preven-

ção. 
 

 
 

     Podem participar de forma gratuita 

empresas de todo o país que tenham e/ 

ou estejam desenvolvendo programas e 

projetos voltados à Segurança e Saúde 

do Trabalho que atinjam diretamente 

seus trabalhadores. Só não precisam 

seguir essa regra os cases inscritos nas 

categorias `Ações de SST Junto à Co-

munidade’, `Ações Institucionais Volta-

das à SST’ e `Gestão de Terceirizados’. 

Consultorias que auxiliam outras em-

presas na implementação de ações po-

derão inscrever trabalhos em nome da 

empresa beneficiada pelas ações. 

     Interessados em participar do Prê-

mio Proteção Brasil 2020 devem preen-

cher o formulário disponível AQUI. O 

regulamento do Prêmio Proteção Brasil 

também pode ser acessado AQUI. A do-

cumentação completa e os cases deve-

rão ser encaminhados até as 18h do dia 

30 de abril de 2020, para o e-mail 

premioprotecao@protecao.com.br. 

Mais informações neste e-mail ou no 

telefone (51) 2131-0471. 

N 
Revista Proteção 
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As férias de verão são um dos períodos 

mais desafiadores para pais com filhos 

em idade escolar. São cerca de dois ou 

até três meses nos quais é preciso criar 

atividades para entreter os pequenos. O 

desafio torna-se ainda maior e mais 

complexo para as famílias com pais que 

não conseguem folga no mesmo perío-

do. Embora as telas (celulares, compu-

tadores e videogames) sejam atrativos 

mais práticos, apostar em atividades e 

brincadeiras ao ar livre e em contato 

com a natureza é uma alternativa que 

não deve ser deixada de lado, especial-

mente para o desenvolvimento cogniti-

vo das crianças. 

     Para a coordenadora do Programa 

Criança e Natureza do Instituto Alana e 

membro da Rede de Especialistas em 

Conservação da Natureza, Laís Fleury, é 

preciso haver equilíbrio entre a tecnolo-

gia e a vida real. “A tecnologia passou 

a ser uma narrativa para a criança. Os 

pais precisam ficar atentos se a maior 

parte do tempo livre está sendo tomada 

pelas telas, pois isso é preocupante”, 

afirma. Permitir que as crianças passem 

longos tempos em frente à televisão, 

celular, tablets ou videogame pode in-

terferir em seu desenvolvimento. 

     De acordo com a Organização Mun-

dial da Saúde (OMS), crianças de até 5 

anos devem passar, no máximo, uma 

hora por dia em frente às telas, sendo 

que as menores de 1 ano não deveriam 

nem ter o contato inicial. O estudo a-

ponta que o excesso de tempo em frente 

aos eletrônicos atrapalha o sono e di-

minui a incidência de atividades físicas. 

“A criança precisa ter uma vida equili-

brada e o contato com a natureza é es-

sencial, pois constrói um repertório de 

atividades e vivências reais que contri-

buem para a construção de um pensa- 

mento crítico, de entender que tem mui-

ta vida lá fora e ficar só na tela não é le-

gal”, acrescenta Laís. 

     Envolvimento com a natureza 

     O contato com a natureza desde ce-

do é benéfico para o desenvolvimento e 

bem-estar da criança, com grandes 

chances de torná-la um adulto mais 

consciente e preocupado com o meio 

em que vive. Segundo pesquisa realiza-

da nos Estados Unidos, pequenos que 

brincam e interagem com a natureza 

tendem a ser adultos que se importam 

com o meio ambiente devido às suas 

memórias afetivas. Além disso, se de-

senvolvem melhor em aspectos físicos, 

cognitivos, emocionais, sociais e sen-

soriais. 

     “É importante que a criança se movi-

mente em um ambiente aberto, que 

possa sentir, tocar, vivenciar o natural. 

Assim, ela também nutre a criatividade. 

A criança na natureza cria o próprio 

brinquedo e estimula a imaginação, re-

lacionando os elementos naturais em 

infinitas possibilidades”, salienta Laís. 

     Sugestões de atividades ao ar livre 

     Laís dá algumas dicas para os pais 

explorarem a criatividade das crianças 

em meio à natureza, como fazer móbiles 

com galhos, carimbos com folhas ou 

curadoria de livros relacionados à natu-

reza. Levar as crianças para brincar em 

praças e parques, acampar – mesmo 

que no quintal de casa –, trocar o carro 

pela bicicleta e caminhada ou sugerir o 

fechamento de parte de uma rua sem 

movimento em determinado dia e hora-

rio para que as crianças possam usá-la 

com mais segurança também são boas 

possibilidades. 

     A especialista ainda destaca o GPS 

da Natureza, ferramenta criada pelo 

Programa Criança e Natureza que conta 

com o mapeamento de áreas verdes, 

parques, espaços urbanos, com filtros 

e sugestões de atividades. “É preciso 

priorizar estar ao lado de fora e as opor-

tunidades ao ar livres para deixar as 

crianças mais soltas em prol do seu de-

senvolvimento e da conscientização so-

bre a importância de proteger a nature-

za”, finaliza. 

     Sobre a Rede de Especialistas 

     A Rede de Especialistas de Conser-

vação da Natureza é uma reunião de 

profissionais, de referência nacional e 

internacional, que atuam em áreas rela-

cionadas à proteção da biodiversidade e 

assuntos correlatos, com o objetivo de 

estimular a divulgação de posiciona-

mentos em defesa da conservação da 

natureza brasileira. A Rede foi consti-

tuída em 2014, por iniciativa da Funda-

ção Grupo Boticário de Proteção à Na-

tureza. Os pronunciamentos e artigos 

dos membros da Rede refletem exclusi-

vamente a opinião dos respectivos au-

tores. N Colaborou Sofia Jucon 

Norminha, 16/01/2020 
O governo federal anunciou nesta terça-

feira (13) um conjunto de medidas para 

reduzir o estoque e acelerar o acesso a 

benefícios concedidos pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS). Atu-

almente, são 1,3 milhão de pessoas que 

aguardam análise dos seus pedidos há 

mais de 45 dias. 

     Fazem parte das medidas anuncia-

das a seleção de 7 mil militares da re-

serva, restrição às cessões de servido-

res do INSS a outros órgãos, simplifi-

cação e redução da burocracia no aten-

dimento aos segurados e uma perícia 

preferencial nos servidores afastados 

do Instituto. 

     “Nossa expectativa é que a partir do 

sexto mês de efetiva implementação 

das medidas o estoque de pedidos seja 

compatível com o processamento men-

sal”, explicou o secretário especial de 

Previdência e Trabalho do Ministério da 

Economia,  Rogério  Marinho,  durante 

entrevista coletiva, realizada em Brasí-

lia, para o anúncio das medidas. 

     Também participaram da entrevista 

coletiva o presidente do INSS, Renato 

Vieira, o secretário especial adjunto de 

Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, e 

o secretário de Previdência da Seprt, 

Leonardo Rolim. 

     Atendimento 

     Segundo Marinho, o objetivo é che-

gar a um equilíbrio entre o número de 

pedidos pendentes com o de atendi-

mento mensal. Uma das formas é au-

mentar o número de pessoas atendendo 

a população. Para isso ocorrer, será pu-

blicado até o fim da semana um decreto 

para selecionar 7 mil militares da reser-

va. 

     A adesão é voluntária e os selecio-

nados vão receber treinamento e um in-

cremento de 30% na remuneração. Os 

selecionados atuarão diretamente no a-

tendimento à população, possibilitando 

o remanejamento de servidores do INS- 

S para a análise de processos. 

     Além da seleção, também foram a-

nunciadas outras duas medidas para 

aumentar o efetivo de servidores. Uma 

é a limitação para cessão de profissio-

nais a outros órgãos. Ela ficará limitada 

à Presidência da República e à Secre-

taria Especial de Previdência e Trabalho 

e a cargos de Direção e Assessora-

mento Superior (DAS) 4 ou acima. 

     Outra é a perícia médica preferencial 

em os 1.514 servidores do INSS afasta-

dos por licença médica. A expectativa é 

de que cerca de dois terços desses ser-

vidores voltem ao trabalho. 

     Redução da burocracia 

     Para agilizar o atendimento alguns 

processos serão alterados. Não haverá 

mais, por exemplo, a necessidade de 

autenticação de todos os documentos. 

Os convênios com empresas para auxi-

liar no envio a documentação do traba-

lhador devem ser ampliados e os enten-

dimentos das súmulas judiciais devem  

Governo anuncia medidas para acelerar acesso a benefícios do INSS 
 

 

ser adotados sem litígio. 

     Marinho explicou ainda que essas 

medidas vão ao encontro às já adotadas 

em 2019 para elevar a produtividade e 

diminuir o tempo de espera do segura-

do. Entre as medidas já adotadas, Mari-

nho citou o bônus financeiro por produ-

tividade extraordinária, os regimes de 

trabalho semipresencial e de teletraba-

lho, a transformação digital e a conces-

são automática de benefícios. 

     “Essas medidas já melhoraram o a-

tendimento do INSS. Em 2019 os cerca 

de 23 mil servidores do órgão, menor 

número da história, tiveram a maior 

produtividade da história do INSS com 

mais de 9,4 milhões de processos con- 

cluídos”, destacou Marinho. 

     Concessões 

     Para o presidente do INSS, há po-

tencial de crescimento das concessões 

automáticas. Um exemplo é a aposen-

tadoria por tempo de contribuição. Ela 

possui o maior volume de requerimen-

tos na instituição e teve apenas 2% 

concedidos de forma automática em 

2019. 

     No ano passado, cerca de 94 mil re-

querimentos foram decididos mensal-

mente de forma automática. Em 2018 a 

média mensal foi de 9 mil. 

     A expectativa do governo é de que 

todas as medidas estejam implementa-

das até abril deste ano. N 

http://www.protecao.com.br/site/content/formulario/formPremioBrasil.php
http://www.protecao.com.br/conteudo/premio_p_r_o_t_e_c_a_o_brasil/regulamento/AAjj_J9jj
http://www.protecao.com.br/noticias/geral/inscricoes_abertas_para_o_premio_p_r_o_t_e_c_a_o_brasil_2020/Jyy4AAjaJ9/13655
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://www.norminha.net.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aposentadoria: 
saiba para que 

serve e como 
usar o portal 

MEU INSS 
Norminha, 16/01/2020 
  Hoje, o INSS conta com um site aonde 

o segurado pode obter várias informa-

ções sobre o seu tempo de contribui-

ção. O portal MEU INSS substituiu o 

antigo Dataprev, que tinha funciona-

mento parecido. Este portal é muito 

mais completo e possui até mesmo 

uma versão para celulares e tablets que 

pode ser acessada através de um a-

plicativo. 

     O portal MEU INSS realiza a conta-

gem automática do tempo de contribui-

ção do segurado, utilizando os dados 

obtidos através do CNIS (cadastro na-

cional de informações sociais). Atual-

mente, devido às mudanças acarretadas 

pela reforma da previdência, a conta-

gem automática realizada pelo site está 

suspensa para ajuste (atualização) com 

as novas regras. O serviço de contagem 

on-line deve retornar em breve, facili-

tando o entendimento do tempo de con-

tribuição pelo segurado. 

     Também, pelo portal, é possível ob-

ter o CNIS integral, onde constam todas 

as contribuições do segurado ao INSS. 

Porém, cuidado! O que não está no C 

NIS não está no mundo! Assim, caso 

haja um descompasso entre o CNIS e a 

Carteira de Trabalho ou entre o CNIS e 

as contribuições pagas por GPS, como 

contribuinte individual ou facultativo, é 

possível fazer um requerimento para a 

retificação do CNIS, antes de que o 

tempo para a aposentadoria chegue, fa-

cilitando a concessão do benefício. 

     É através do CNIS que o INSS ana-

lisa o tempo de contribuição do segu-

rado e concede as aposentadorias. Por 

isso é importante mantê-lo correto e a-

tualizado. Não que o INSS deixe de lado 

o que consta na CTPS (Carteira de Tra-

balho e Previdência Social), ela tam-

bém é levada em consideração. Mas se 

o CNIS estiver correto a concessão será 

mais rápida, sem a necessidade de a-

bertura de exigências ou explicações 

sobre as divergências encontradas. 

     Através do portal, também é possí-

vel ter acesso aos extratos de benefícios 

anteriormente requeridos (tanto os con-

cedidos, com a emissão de extratos, 

quanto os indeferidos, com datas de 

requerimentos e os motivos da negati-

va). O site proporciona a possibilidade 

de agendamentos on-line de perícias 

médicas, prorrogações, requerimento 

de Aposentadoria por Idade Urbana, a-

companhamento do processo adminis-

trativo, retirada de carta de concessão 

ou indeferimento, e outros serviços. 

     Alguns serviços exigem um cadas-

tro com senha pessoal, como por e-

xemplo, para a consulta aos extratos de 

benefícios já concedidos. Já outros po-

dem ser utilizados mesmo sem senha. 

     Caso o segurado tenha alguma dú-

vida, a recomendação é ligar para a 

central de atendimento da Previdência 

Social no número 135. N 

Renata Brandão Canella, advogada. 

 

Site para restituição do Dpvat 
começou a funcionar 

 

Proprietários de 1,9 milhão de veículos estão aptos a receber 
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  Começa a funcionar desde ontem (15) 

o site para que os proprietários de veí-

culos que têm direito à restituição de 

valores pagos a mais do seguro Dpvat 

2020 (sigla de Danos Pessoais por Veí-

culos Automotores de Vias Terrestres). 

     De acordo com a seguradora Líder, 

mais de 1,9 milhão de veículos em todo 

o Brasil estão aptos a receber o paga-

mento da restituição. O prazo para pedir 

o valor pago a mais é até o final do exer-

cício de 2020. 

     A maioria dos veículos se concentra 

no estado de São Paulo, onde mais de 

900 mil devem receber de volta o que 

foi pago a mais. 

     Em seguida, aparecem Minas Ge-

rais, com mais de 300 mil veículos, e o 

Rio Grande do Sul, com mais de 200 

mil veículos. As menores frotas estão 

em Roraima, com mais de 2 mil, e Acre, 

com mais de 3 mil veículos. 

     A restituição foi anunciada na sema-

na passada pela seguradora, responsá-

vel pela gestão do seguro, após o pre-

sidente do Supremo Tribunal Federal 

(STF), ministro Dias Toffoli, ter voltado 

atrás e acolhido pedido do governo pa-

ra extinguir sua própria liminar, redu-

zindo os valores do seguro obrigatório 

Dpvat. 

     O pedido para receber os valores pa-

gos a mais deve ser feito acessando o 

site do seguro. A restituição da diferen-

ça dos valores será feita diretamente na 

conta corrente ou conta poupança do 

proprietário do veículo. 

     Para fazer a solicitação, os proprie-

tários de veículos deverão informar o 

CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) ou 

CNPJ (Cadastro de Pessoas Jurídicas) 

do proprietário; Renavam do veículo; 

valor pago; data em que o pagamento a 

mais foi realizado; dados bancários 

(banco, agência e conta corrente ou 

conta poupança do proprietário); e-mail 

de contato e telefone de contato. 

     "Ao enviar a solicitação, o proprie-

tário receberá um número de protocolo 

para o acompanhamento da restituição, 

no mesmo site. Após o cadastro, a res-

tituição  será  processada  em  até  dois 

dias úteis, dependendo apenas da com-

pensação bancária para a sua finaliza-

ção", informou a seguradora. 

     Ela disse ainda que o site receberá 

somente os pedidos de restituição da 

diferença de valores pagos referente ao 

Seguro Dpvat 2020. No caso de o pro-

prietário ter pago o seguro de 2020 

duas ou mais vezes, o pedido deverá ser 

feito acessando outra página. Já os pro-

prietários de frotas de veículos devem 

enviar e-mail para: 

restituicao.dpvat@seguradoralider.co

m.br. 

     Seguro 

     Dados da seguradora Líder mostram 

que, em 2019, foram pagas mais de 353 

mil indenizações do Seguro Dpvat em 

todo o país. 

     Desse total, 235.456 casos se refe-

rem a indenizações de invalidez perma-

nente, seguidos por reembolsos com 

despesas médicas, que totalizaram 

mais de 77 mil pagamentos. Já os ca-

sos de cobertura por morte somaram 

40.721 indenizações aos familiares das 

vítimas de acidentes de trânsito. 

 

     As motocicletas seguem como des-

taque nas indenizações pagas pelo Dp 

vat. Segundo os dados, esses veículos 

foram responsáveis por 77% dos sinis-

tros pagos em 2019. 

     Entre o perfil de vítimas mais indeni-

zado, os homens seguem concentrando 

o maior número de pagamentos do se-

guro, com 75% do total. 

     "A faixa etária mais atingida no pe-

ríodo foi a economicamente ativa, de 18 

a 34 anos, com 46% das indenizações 

do período, sendo mais de 163 mil pa-

gamentos. Os motoristas receberam 57 

% do total de pagamentos, sendo que 

89% eram motociclistas. Os pedestres 

foram as vítimas indenizadas em mais 

de 106 mil pedidos do Seguro Dpvat", 

informou a seguradora N Agência Brasil 

Teoria em Controle de Danos 
Norminha, 16/01/2020 
 Frank Edward Bird Jr., engenheiro norte americano, em 1966, baseou sua teoria de 

Controle de Danos em uma análise de 90.145 (noventa mil, cento e quarente e cin-

co) acidentes de trabalho ocorridos na empresa Siderúrgica Luckens Steel, durante 

um período de sete (7) anos, de 1959 a 1966, observou que do total, 145 (cento e 

quarenta e cinco) acidentes tiveram resultados incapacitantes, 15.000 (quinze mil) 

acidentes com lesão e 75.000 (setenta e cinco mil) foram acidentes com danos à 

propriedade. Nesse momento nasce o conceito dos acidentes com danos à proprie-

dade, o que antes era ignorado nas pesquisas e estudos existentes até então. Assim, 

quaisquer ocorrências que gerassem danos à propriedade, ou seja, aquelas ocor-

rências que provocassem perdas para a empresa, mesmo que substanciais em ter-

mos de materiais e equipamentos começam a ser considerados, requerendo identi-

ficação, registro e investigação de todos os acidentes com danos à propriedade e 

determinação de seu custo, seguidas de propostas por ações preventivas.  

     “Quando ocorrer com você ou com o equipamento, máquina ou ferramenta que 

você opera, qualquer acidente que resulte em lesão ou dano à propriedade, mesmo 

de pequena importância, você deve comunicar o fato imediatamente ao seu supe-

rior”. 

     Assim, um Programa de Controle de Danos, para ser implantado na empresa, se 

fará em três passos básicos: 

     I-Verificações iniciais, quando nesta etapa, procura-se tomar contato com o que 

já existe na empresa em termo de Controle de Danos, como funciona, os resultados 

alcançados até então. Mais precisamente, significa estabelecer contato e conhecer 

o setor de manutenção, discutindo o Programa de Controle de Danos com os res-

ponsáveis para maior cooperação espontânea dos envolvidos. 

     É após as verificações iniciais que se observa a existência de problemas reais, 

tanto do ponto de vista humano como econômico, e que, desta forma justificariam 

a execução do Programa. 

     II-Informações dos Centro de Controle, é a etapa seguinte que deverá ocorrer 

um controle correto dos danos à propriedade pela necessidade da manutenção, 

considerada o Centro de Controle. É exatamente aqui que se registram os danos à 

propriedade devendo o sistema desenvolvido para tal, fazê-lo de forma objetiva e 

mais simples possível, quando o sistema de Ordem de Serviço emitido é praticável, 

pelo simples fato deste documento ser emitido quando necessitado reparos em má-

quinas, ferramentas, equipamentos e instalações em função da ocorrência do aci-

dente, quando serão registrados e identificados os envolvidos nesta manutenção. 

     As folhas de registro dos tempos de execução dos reparos e as requisições de 

material relacionados com este tipo de Ordem de Serviço deve ser devidamente 

identificada, para possibilitar ao departamento de contabilidade a tabulação e regis-

tro periódico do tempo total de execução dos reparos e dos custos com material 

empregado relativos àqueles equipamentos, maquinas, ferramentas e instalações 

danificados como resultado dos acidentes ocorridos. 

     III-Exame analítico, é a etapa final exigindo tempo de adaptação e aprendizado 

para a maturação e confirmação dos níveis consideráveis de eficiência, pois, sob o 

ponto de vista econômico, já verificou-se a necessidade de se investigar todo e 

qualquer acidente com dano à propriedade, seja ele de grande ou pequeno porte 

pois, conforme estudos existentes, inclusive na mesma empresa Siderúrgica Lu-

ckens Steel, demonstraram que os custos resultantes do conjunto de pequenos aci-

dentes tinham valores considerável, porque os pequenos acidentes, com seu custo 

unitário bem menor, pela grande quantidade em que ocorrem, resultam em sua so-

ma um valor nada desprezível. 

     Observamos que, em pleno século XXI, considerando o ponto de vista humano, 

a preocupação com o controle em tempo hábil dos acidentes com dano à proprie-

dade, iremos estar permanentemente excluindo o homem de ser vítima, já que gran-

de parte das lesões pessoais tem seu foco nas mesmas causas daqueles acidentes 

com danos à propriedade. 

     Fica muito clara a mensagem de Frank E. Bird Jr. Que, “Todos os acidentes são 

incidentes, mas nem todos os incidentes são acidentes”, percebendo que a identifi-

cação e prevenção anterior ao fato (acidente) é um grande passo para a redução de 

acidentes (perdas) reais. 

     A Insurance Company Of North América (ICNA), companhia de seguros, em 

1961, compartilhando de estudos do engenheiro norte americano Frank Edward 

Bird Jr., analisou e publicou um resumo estatístico levantando junto a 297 (duzen-

tas e noventa e sete) empresas que empregavam 1.750.000 (um milhão, setecentos 

e cinquenta mil) pessoas, onde foram obtidos 1.753.498 (um milhão, setecentos e 

cinquenta e três mil, quatrocentos e noventa e oito) relatos de ocorrências de aci-

dentes, quando esta amostra, considerada a maior e mais ampla, possibilitou che-

gar a uma relação mais precisa em relação a proporção de acidentes, além de incluir 

um novo detalhe como fato: “Os Quase-Acidentes”. As proporções obtidas pela IC 

NA demonstraram que, para cada acidente com lesão grave, associam-se a ele, 10 

acidentes com lesão leve, 30 acidentes com danos à propriedade e 600 sem lesão 

ou danos visíveis, os quase acidentes. 

     Caberá aqui e agora ressaltar a importância da inclusão dos acidentes sem lesão 

ou danos visíveis, pois, por serem “quase-acidentes”, os mesmos nos revelam po-

tenciais enormes de acidentes, ou seja, situações com risco potencial de ocorrência 

sem que tenha havido, ainda, a perda pessoal ou não. 

     Notamos claramente que, com objetivo exclusivamente econômico-financeiro 

por parte da ICNA, os resultados apresentados publicamente, são de grande im-  

Continua abaixo na página 09/12 

http://www.norminha.net.br/
https://restituicao.dpvatsegurodotransito.com.br/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-01/site-para-restituicao-do-dpvat-comeca-funcionar-hoje
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portaria detalha regras de contratação pelo 
Programa Verde Amarelo 

Construtora distribui kits escolares 
para colaboradores em São José do 

Rio Preto 

Continuação da página 08/12 

portância não só para evitar as perdas materiais, como também para evitar as perdas 

pessoais, já que se o acidente “quase” ocorreu, a perda também “quase” aconteceu 

e, se realmente ocorresse, poderia ser tanto material como pessoal. 

     O livro: Practical Loss Control Leadership – Loss Control Management leva a 

assinatura de Frank E. Bird Jr., George German e Douglas Clark, copyright 1983, by 

International Loss Control Institute, Inc. First printing march 1986. 

     O desvio de conduta é monitorado constantemente nas ações e procedimentos 

durante as atividades técnicas operacionais no meio laboral para aplicação de meto-

dologia preventiva. N 

Jorge Gomes – Especialista em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho; 

Professor e Auditor Interno na área prevencionista. 
 

 

 

Objetivo é sanar as dúvidas e dar maior segurança jurídica para esta modalidade 

de contratação 
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Norminha, 16/01/2020 
     A Portaria nº 950 publicada no DOU, 

em 14 de janeiro de 2020, pelo Minis-

tério da Economia dispõe sobre normas 

complementares relativas ao Contrato 

de Trabalho Verde e Amarelo, nos ter-

mos art. 18 da Medida Provisória nº 

905, de 11 de novembro de 2019.  

     Lembrando que o Contrato de Tra-

balho Verde e Amarelo se aplica para a-

quelas empresas com até dez emprega-

dos, inclusive aquelas constituídas a-

pós 1º de janeiro de 2020, podendo 

contratar 2 (dois) empregados nesta 

modalidade. Caso tenham mais que 10 

empregados, na modalidade Contrato 

de Trabalho Verde e Amarelo fica limi-

tada a vinte por cento do total de em-

pregados da empresa, levando-se em 

consideração a folha de pagamentos do 

mês corrente de apuração. 

     As regras deste contrato estão pre-

vistas na  Medida Provisória nº 905, de 

2019 que ainda está em apreciação no 

Congresso Nacional, contudo, diversos 

dispositivos já estão em vigor, visto 

que tem força de lei. Diante disto, faz-

se necessário algumas regulamenta-

ções para que as empresas possam efe-

tivar as novas contratações. 

ções. 

     O trabalhador deverá apresentar ao 

empregador informações da Carteira de 

Trabalho Digital comprovando a inexis-

tência de vínculos laborais anteriores. 

     A Portaria determina ainda que para 

aferição da média do total de empre-

gados registrados na folha de paga-

mentos entre 1º de janeiro e 31 de ou-

tubro de 2019, nos termos do art. 2º da 

Medida Provisória nº 905, de 2019, se- 

rão  considerados  todos os estabeleci- 

  

ATENÇÃO: 

O lucro desses 

cursos são 

aplicados na 

manutenção de 

Norminha, que 

toda quinta-feira 

está levando 

informações para 

todo trabalhador 

brasileiro. 

Nosso objetivo é 

divulgar ações de 

profissionais e 

das empresas 

sobre a 

Segurança e 

Saúde 

Ocupacional, 

promovendo o 

bem estar a todos 

trabalhadores 

brasileiros. 

Direção.  

     A Portaria reforça as condições de 

elegibilidade do trabalhador ao contrato 

de trabalho verde e amarelo que devem 

ser observadas no momento da cele-

bração do contrato, considerando o li-

mite máximo de idade de vinte e nove 

anos e a caracterização como primeiro 

emprego do trabalhador. 

     Além disto, a normativa determina 

que a prorrogação do Contrato de Tra-

balho Verde e Amarelo pode ocorrer até 

o dia 31 de dezembro de 2022 e en-

quanto o trabalhador tiver idade inferior 

a trinta anos. 

     O prazo máximo do Contrato de Tra-

balho Verde e Amarelo é de vinte e 

quatro  meses,  incluindo  as prorroga- 

 

 

conta vinculada, sendo obrigatória-

mente discriminado na folha de paga-

mento. 

 

     A Portaria 950/2020, nos termos do 

art. 8º especifica quais as parcelas res-

cisórias que deverão ser pagas ao em-

pregado caso haja conversão ou trans-

formação do Contrato de Trabalho Ver-

de e Amarelo em contrato de trabalho 

por prazo indeterminado, consoante 

disposto no § 3º do art. 5º ou no § 2º do 

art. 16 da Medida Provisória nº 905, de 

2019. 

     Constatado o descumprimento das 

regras da modalidade do Contrato de 

Trabalho Verde e Amarelo, este contrato 

será desconstituído a partir da data de 

início da irregularidade, sendo devidas 

toda as verbas, encargos e tributos rela-

tivos ao contrato de trabalho por tempo 

indeterminado. 

     Acesse AQUI a íntegra da Portaria 

950_13 _01_2020. 

N 

AGFADVICE 

 

Norminha, 16/01/2020 
Tendo como propósito a transformação 

social por meio da educação, o Instituto 

MRV, organização sem fins lucrativos 

criada pela MRV, realiza anualmente a 

entrega de kits escolares para os filhos 

dos colaboradores da empresa. 

     Ao longo do mês de janeiro, o pro-

jeto “Seu filho, Nosso futuro” distribuirá 

em 116 cidades mais de 5.200 kits com 

mochila, cadernos, lápis, estojo, régua, 

apontador, borracha, entre outros itens. 

Na regional, serão entregues 463 kits 

escolares nas cidades de atuação do 

interior do estado de São Paulo, sendo 

57 na cidade de São José do Rio Preto. 

     “Acreditamos no poder transforma-

dor da educação e por isso, apoiamos 

os colaboradores compartilhando com 

eles o investimento na educação de 

seus filhos.  O Seu filho, Nosso futuro é 

um projeto já tradicional realizado pe- 

 

kits escolares 

divulgação 

lo Instituto MRV e sabemos o quanto 

esse benefício contribuí com o orça-

mento doméstico”, comenta Eduardo 

Fischer, presidente do Instituto MRV. 

N 

mentos da empresa; e o número total de 

empregados a cada mês, corresponden 

do à quantidade de vínculos ativos no 

último dia daquele mês. 

     Ademais, dispõe que tal  média po-

derá ser consultada, por estabelecimen-

to, nos sítios www.gov.br ou 

https://servicos.mte.gov.br/verdeamare

lo. 

     Ainda estipula que a antecipação da 

indenização sobre o saldo do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, 

acordada entre empregador e emprega-

do na forma do trata §1º do art. 6º, da 

Medida Provisória nº 905, de 2019, de- 

verá ser paga diretamente ao emprega-

do, sem necessidade de depósito em 

Colabore com a sustentabilidade de 
Norminha 

Adquira as 59 Dinâmicas para evitar 
acidentes de trabalho na sua empresa! 

Custa menos que uma Pizza! 
https://go.hotmart.com/J14605895D  

http://www.norminha.net.br/
http://www.agfadvice.com.br/wp-content/uploads/2020/01/Portaria-950_13-_01_2020.pdf
http://www.agfadvice.com.br/wp-content/uploads/2020/01/Portaria-950_13-_01_2020.pdf
http://www.agfadvice.com.br/governo-edita-normas-complementares-ao-contrato-de-trabalho-verde-e-amarelo/
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://www.gov.br/
https://servicos.mte.gov.br/verdeamarelo
https://servicos.mte.gov.br/verdeamarelo
https://go.hotmart.com/J14605895D


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As Inovações Tecnológicas a Serviço da Segurança e Saúde no Trabalho 
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   Indubitavelmente que na era da trans-

formação digital, há uma maior neces-

sidade e transparência para um ambi-

ente seguro também para a área de SST. 

     Neste novo tempo que permeiam a 

Indústria 4.0, estudos ergonômicos, 

pesquisas e gestão, com relação aos 

riscos ergonômicos na utilização de e-

xoesqueletos na produção, os desafios 

da segurança e saúde no trabalho (SST) 

para uma produção segura com o uso 

de nanotecnologias, drones a serviço 

dos planos de ação em segurança do 

trabalho, treinamentos em EaD autori-

zados pelo governo para área de SST, 

instrumentos digitais para monitora-

mento ambiental em higiene ocupacio-

nal, novas ferramentas tecnológicas 

que auxiliam tanto na gestão em SST, 

como mais especificamente nos treina-

mentos, certificados, certificações e ou-

tros requisitos à disposição, enfim va-

mos resumir algumas dessas tecnolo-

gias, que no meu ponto de vista são ir-

reversíveis, que aliada ao trabalho, faci-

lita e melhora a segurança de todos os 

trabalhadores, sendo fundamental tra-

balharmos e nunca abandonarmos os 

aspectos humanísticos e comporta-

mentais. 

     Essas tecnologias estão influencian-

do o mundo do trabalho e a SST, e se 

faz necessária uma gestão dos riscos 

potenciais à segurança e saúde no tra-

balho, através de orientações e supor-

tes necessários. 

 
 

     Indústria 4.0 

     Indústria 4.0 ou Quarta Revolução 

Industrial é uma expressão que engloba 

algumas tecnologias para automação e 

troca de dados e utiliza conceitos de 

Sistemas ciberfísicos, Internet das Coi-

sas e Computação em Nuvem. 

     Indústria 4.0 ou Quarta Revolução 

Industrial é uma expressão que engloba 

algumas tecnologias para automação e 

troca de dados e utiliza conceitos de 

Sistemas ciberfísicos, Internet das Coi-

sas e Computação em Nuvem. 

     A quarta revolução industrial é a 

grande novidade e assunto central para 

a gestão de Segurança e Saúde no Tra-

balho (SST). A indústria 4.0 já é uma 

realidade, por isso saber gerir a segu-

rança e saúde no trabalho é imprescin-

dível, tanto para cumprir as exigências 

legais quanto para melhorar a competi-

tividade das empresas industriais. 

     Com relação a Segurança e Saúde 

no Trabalho (SST), o que temos de ino-

vação tecnológica: 

     Wearables:  Diagnóstico,  monitora- 

mento e maior participação do sujeito 

na gestão da sua saúde. Torna o acesso 

mais fácil, conferem maior autonomia 

aos sujeitos e favorecem o autocuidado 

apoiado. 

     Monitoramento vital online: Sinais 

motores (atividade física) e fisiológicos 

(pulso cardíaco, resposta galvânica da 

pele (GSR), frequência respiratória, on-

das cerebrais), acompanhando o estado 

do usuário por longos períodos. 

     Precisão diagnóstica individualiza-

da: Inteligências artificiais e profissio-

nais de saúde serão capazes de fornecer 

diagnósticos mais precisos e personali-

zados, além de permitir que doenças 

sejam diagnosticadas em estágios mui-

to mais precoces. 

     Aprimoramento das habilidades hu-

manas: Cognição, audição, visão e mo-

bilidade. 
 

 
 

     Exemplos: as interfaces entre cére-

bro e computador, os wearables e exo-

esqueletos. 

     Estes dispositivos mecânicos se en-

caixam no corpo do usuário e trabalham 

em conjunto com os movimentos do u-

suário. 

     Observem que o nome deixa claro, 

um exoesqueleto se trata de uma espé-

cie de esqueleto artificial usado de for-

ma externa pelo usuário, quase como se 

fosse uma roupa. Através do uso de me-

tais resistentes e recursos da engenha-

ria moderna, esses acessórios ampliam 

em diversas vezes a capacidade física 

de uma pessoa. 

     Exoesqueleto 

     A maior parte dos equipamentos e-

xistentes são usados para reabilitação, 

criando uma “roupa” robótica que per-

mite que pessoas com paralisia dos 

membros inferiores fiquem em pé e ca-

minhem novamente. Os exoesqueletos 

restantes visam aumentar a força do 

usuário, criando um “homem superfor-

te”. 

     Especialista em biônica, acredita 

que exoesqueletos médicos e militares 

vão se tornar populares em breve, e em 

seguida o equipamento deve alcançar o 

cidadão comum. Nos próximos cinco 

anos, veremos mais e mais exoesquele-

tos por aí. Atualmente já são utilizados 

em algumas montadoras de veículos no 

Brasil. 

     Desde o ano passado a Fundacentro 

estuda e pesquisa para viabilizar medi-

das ergonômicas no ambiente de traba-

lho, referente a esta inovadora tecnolo-

gia nos ambientes de trabalho, visando 

diminuir o número de movimentos re-

petitivos e o desgaste físico do traba-

lhador. 

     Os exoesqueletos funcionam como 

uma membrana ou película protetora 

que vem sendo utilizadas como suporte 

ou revestimento junto ao corpo huma-

no, especialmente em trabalhadores 

que operam na linha de montagem. 

     O Ministério Público do Trabalho 

também constituiu, por meio da Porta-

ria 262/2018, um Grupo de Estudo Na-

cional, denominado GE Utilização de 

Exoesqueleto, com o objetivo de reali-

zar estudos a respeito da existência de 

riscos ergonômicos pela utilização de 

exoesqueletos. 

     Nanotecnologia 

     A Fundacentro também nesta área, 

iniciou estudos e ações nesta área, a 

partir do final de 2006, e em 2007 teve 

início o projeto: Estudo preliminar dos 

impactos da nanotecnologia para a saú-

de dos trabalhadores. 

     Em 2019, a proposta ficou mais a-

brangente, denominando-se Impactos 

da nanotecnologia e outras novas tec-

nologias na segurança e saúde dos tra-

balhadores e no meio ambiente. 

     O objetivo deste projeto abrange ou-

tras novas tecnologias e busca identi-

ficar e avaliar os impactos destas tecno-

logias na área da segurança, saúde e 

meio ambiente e propõe possíveis me-

didas de controle, para divulgar estes 

conhecimentos através de diferentes 

formas de comunicação. 

 

    A Fundacentro publicou a Nota Téc-

nica nº 1/2018, com o título – Os desa-

fios da Saúde e Segurança do Trabalho 

(SST) para uma produção segura com o 

uso de nanotecnologias - que poderá 

ser acessada no Portal desta Fundação 

(www.fundacentro.gov.br). 

     Esta Nota foi emitida, para informar 

a sociedade sobre os possíveis riscos 

especialmente da nanotecnologia à se-

gurança e saúde no trabalho, destacan-

do diversos aspectos a serem observa-

dos e recomenda ações para evitar ou 

ao menos minimizar os possíveis ris-

cos advindos destas novas tecnologias. 

     Drones 

     Utilizar drones diminui ou elimina a 

necessidade de pessoas terem que cor-

rer riscos em situações e estruturas de 

risco? 

     O uso de drones para inspeção em 

espaço confinado, por exemplo, pode 

ser a solução para melhorar a seguran-

ça e a eficiência nas operações. Com 

este equipamento, projetado especial-

mente para ser resistente as colisões, é 

possível acessar locais de difícil acesso 

de forma rápida e obter imagens preci-

sas de soldas, oxidação, desgastes, 

limpeza e corrosão além a possibilitar a 

realização inspeção termográfica. 

     Pode ser usando em condições de 

temperaturas relativamente altas (não 

extremas), áreas tóxicas ou ainda com 

pouco oxigênio, sem a exposição dos 

profissionais da área e especializados 

em SST e dos trabalhadores da área de 

mecânica, elétrica e de utilidades por e-

xemplo. Tais exposições sem esta tec-

nologia representa um risco enorme 

para todos eles, podendo ocorrer aci-

dentes fatais e contaminações seríssi-

mas (doenças ocupacionais). 

     Se um equipamento apresenta vibra-

ção excessiva ou superaquecimento em 

determinado ponto, o sistema Big Data 

e sensores identificará anomalias e aná-

lises preditivas, ou seja, o sistema gera 

um alerta, e a equipe de manutenção en-

tra em ação para prevenir essa falha. O 

acompanhamento de variações e ano-

malias é feita com precisão sem expor 

os técnicos. 

     O uso de drones chega no mercado 

como uma solução interessante para 

essa demanda pois viabiliza acesso aos 

espaços confinados de forma rápida e 

segurança, permitindo avaliação preci-

sa do profissional. No entanto, seu uso 

requer cuidados para que não venha a 

ser um problema ou um risco a segu-

rança no trabalho. 

     Algumas vantagens na utilização de 

Drones 

     * inspeção visual em locais de difícil 

acesso; 

     * a inspeção elimina a necessidade 

de os operadores trabalharem em am-

bientes perigosos; 

     * vantagens em relação ao custo e 

tempo de execução da inspeção quando 

comparado com as demais técnicas; 

     * reduz o tempo de parada de equi-

pamentos e em muitos casos pode ser 

feito com os equipamentos em opera-

ção; 

     * a tecnologia embarcada fornece ví-

deos e fotos de alta resolução, imagens 

infravermelhas e outros; 

     * aumenta a segurança e não expõe 

trabalhadores. 

     A opção na utilização de drones em 

outros ramos de atividades é uma exce-

lente alternativa para quem necessita de 

inspeções e análises estruturais fre-

quentes e onde há alto risco para a pre-

sença humana. 

     Treinamentos EaD 

     Atualmente com a legalização desta 

modalidade na área da SST, que foi re-

gulamentada pela NR 1 Norma Regu-

lamentadora nº 1 - Disposições Gerais, 

através da redação dada pela Portaria 

SEPRT n.º 915, de 30/07/19 e respec-

tivo Anexo II - Diretrizes e requisitos mí-

nimos para utilização da modalidade de 

ensino a distância e semipresencial, as 

inovações tecnológicas estão presentes 

para oferecer o melhor para o ensino e 

aprendizagem. Iremos citar inúmeras 

delas, onde algumas já estão presentes 

no mercado e sendo aplicadas por algu-

mas empresas. 

     Streaming, Webcasting e Simulcas-

ting 

     O Streaming é uma tecnologia que 

envia informações multimídia, através 

da transferência de dados, utilizando re-

des de computadores, especialmente a 

Internet, e foi criada para tornar as co-

nexões mais rápidas. Para os treina-

mentos em EaD estas tecnologias repre-

sentam um grande avanço para o ensino 

e para a interatividade. 

     Há também, que destacamos, o live 

streaming, que permite o utilizador ver 

um programa que está sendo transmi-

tido ao vivo. Existem também a possibi-

lidade de transmitir um evento através 

do live streaming, para as pessoas que 

estejam longe possam assistir. 

     Com relação a transmissão e produ-

ção de materiais, a tecnologia avança-

da, que hoje já é utiliza no Brasil, é a 4K 

(Ultra High Definition) e a integração 

com o sistema Active Directory /SSOs/ 

Logins Externos. 

     Os certificados são emitidos de for-

ma criptografadas e com QR Code, o 

que garante e assegura a não repro-

dução fraudulenta de certificados. 

     Com a aplicação desta novas tecno-

logias em treinamentos na área de SST, 

ensinado e capacitando os trabalhado-

res, ela vem otimizar e permite grande 

facilidades quanto a tempo, economia 

(pois os preços são mais baixo do que 

os presenciais), possibilitando formar 

um maior número de trabalhadores, co-

laborando com a produtividade das em-

presas / organizações. 

     É possível com estas tecnologias ci-

tadas assistir os vídeos e/ou tele aulas 

em streaming via smartphones por me-

io de aplicativos próprio exigindo uma 

conexão de dados ou através do wifi, 

facilitando os treinandos, inclusive com 

plataformas de apoio com chat e outras. 

     Instrumentos digitais para monito-

ramento ambiental 

     A Higiene Ocupacional também re-

cebe uma grande contribuição destas 

novas inovações tecnológicas. Trata-se 

das novas instrumentações para avalia-

ção dos agentes físicos, químicos e 

biológicos, com comunicação USB, 

display modernos, Datalooger, trans-

missão remota à distância dos dados 

colhidos em campo via Bluetooth 5.0 

ou 6.0, com aplicação de forma conju-

gada com o sistema Slot Availability 

Mask (SAM), para evitar interferências 

e o sucesso na coleta, com relação ao 

sinal de transmissão dos dados. Estas 

tecnologias beneficiam e protegem o 

profissional que está realizando as me-

dições, não expondo-os nas áreas peri-

gosas e insalubres. 

     Já há no mercado também, novos 

instrumentos que calculam o LEQ, 

LAVG e NEN s simultaneamente, bene-

ficiando a gestão e proteção ao ruído 

ocupacional, atendendo a lei trabalhista 

e previdenciária. 

     Novas ferramentas tecnológicas na 

gestão em SST 

     Existe uma larga oferta de software 

no Brasil para o gerenciamento de ris-

cos no trabalho nas empresas / organi-

zações, voltados para segurança do tra-

balho e meio ambiente e saúde no tra-

balho. 

     Eles otimizam os processos e a pre-

venção dos riscos, o que possibilita a 

configuração e adequação conforme as 

necessidades, utilizando-se sistemas 

significativo e atuais, tais como: Oracle 

EBS e HCM Cloud, SAP HCM. 

     Com esta inovação tecnológica os 

benefícios são enormes e a forma de 

atuar na área de segurança e saúde no 

trabalho, mudou mais do que nunca, se 

modernizou trazendo inúmeros benefí-

cios para a área de SESMT e Consul-

torias/Assessorias, com automatização 

de processos, no controle de documen-

tos, gerenciamento informatizado de in-

formações com relação aos Programas  

Continua abaixo na Página 11/12 

http://www.norminha.net.br/
http://www.fundacentro.gov.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previdenciário: o que é a revisão da vida toda 
e quem tem direito? 

Continuação da Página 10/12 

oficiais exigidos pelo governo, tais co-

mo PPRA, PCMAT, PPR, PCMSO e ou-

tros, como também LTCAT e PPP. 

     Beneficia também o controle e entre-

ga de EPIs (distribuição e especifica-

ções técnicas), relatórios de conformi-

dade/não conformidade, mensageria, 

controles dos acidentes e das doenças 

ocupacionais, estatísticas e indicado-

res, absenteísmo e tantos outros recur-

sos importantes, para uma boa gestão. 

     Concluindo, é essencial um up gra-

de na área de Segurança e Saúde no 

Trabalho no Brasil, pois as mudanças e 

as novas tecnologias já chegaram nesta 

área há tempos e a tendência é evoluir. 

Como as novas tecnologias têm muda- 

do a  forma  das pessoas se  comunica- 
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 A notícia acima viralizou na internet em 

Dezembro/2019 e pessoas do país in-

teiro questionam: 

     O que é a revisão da vida toda? 

     De um modo simples e objetivo po-

demos conceituar a revisão da vida to-

da, também chamada de revisão da vida 

inteira, revisão do PBC Total ou RART 

(Revisão do Afastamento da Regra de 

Transição) como uma revisão do bene-

fício previdenciário que consiste no re-

cálculo do valor de benefício recebido 

do INSS, considerando todos os sala-

rios do segurado, inclusive os anterio-

res a Julho de 1994. 

     Antes da Reforma da Previdência 

(EC nº 103/2019), o salário de benefício 

era calculado fazendo-se uma média 

aritmética simples das 80% maiores 

contribuições do segurado desde de 

Julho/1994. Após a reforma previden-

ciária, o salário de benefício é calculado 

a partir da média de todas as contri-

buições feitas para o INSS (100%) 

desde Julho/1994. 

     Portanto, ainda que você tenha in-

gressado no RGPS (Regime Geral de 

Previdência Social) antes de Julho/ 

1994 as contribuições feitas antes desta 

data não eram e não são utilizadas no 

cálculo do salário de benefício. 

     O que muda com a revisão da vida 

toda? 

     Com esta revisão todas as contri-

buições do segurado do INSS são utili-

zadas para compor o cálculo do salário 

de benefício. 

     Quais o fundamentos da RART? 

     Se o segurado filiou-se ao RGPS an-

tes de 26/11/1999, ao calcular o benefí-

cio, o INSS utilizou os parâmetros pre-

vistos no art. 3º, caput e § 2º, da Lei nº 

9.876/99, considerando no cálculo a-

penas as contribuição posteriores a Ju- 

 

 

 

“STJ garante direito à revisão da vida toda para todos os aposentados do INSS.” 

Colabore com a sustentabilidade de Norminha 
Adquira as 59 Dinâmicas para evitar acidentes de 

trabalho na sua empresa! 
Custa menos que uma Pizza! 

https://go.hotmart.com/J14605895D  

rem, trabalharem e aprenderem, este ce 

nário se torna cada vez mais desafiador. 

     Portanto, se atualizar e capacitar é a 

palavra de ordem diante destas trans-

formações e inovações tecnológicas na 

área da SST. 

     Mesmo com todas estas inovações 

tecnológicas a serviço da segurança e 

saúde no trabalho deve-se sempre levar 

em consideração os aspectos humanís-

ticos e psicossociais nesta área, para o 

sucesso da gestão em segurança, saú-

de e meio ambiente, e não ficar apenas 

voltados para as questões tecnicistas e 

legais. N 

José Augusto da Silva Filho 

Jornalista - Registro nº 0089062 (MTb/SP) 

Técnico de Segurança do Trabalho 

Redação 

 

lho/1994 e aplicando o mínimo divisor. 

     Ocorre que essa metodologia de cál-

culo não é adequada para alguns casos, 

pois a regra prevista no art. 3º, caput e 

§ 2º, da Lei nº 9.876/99 trata-se de uma 

regra de transição, motivo pelo qual de-

ve ser oportunizado ao segurado optar 

pela forma de cálculo permanente se 

esta for mais favorável, com a aplicação 

da regra do art. 29, II da Lei nº 8. 

213/91. 

     Quem tem direito a esta revisão? Co-

mo identificar? 

     A triagem inicial é simples, pois é 

necessário preencher alguns requisi-

tos. Vejamos: 

     PRIMEIRO: Consultar se o segurado 

filiou-se ao RGPS antes de 26/11/1999. 

     SEGUNDO: A pessoa deve receber 

ou ter recebido do INSS, a partir de 

1999, alguns dos benefícios listados a 

seguir: 

     - Aposentadoria por Tempo de Con-

tribuição; 

     - Aposentadoria por Idade; 

     - Aposentadoria por Invalidez; 

 

     - Aposentadoria Especial; 

     - Auxílio-Doença; 

     - Pensão por Morte. 

     Contudo, não são todas as pessoas 

que receberam ou recebem benefício do 

INSS que fazem jus à revisão da vida to-

da. 

     TERCEIRO: O foco são segurados 

cujas contribuições anteriores a Julho/ 

1994 são maiores. Veja exemplos de 

situações comuns: 
 

 
 

     O aposentado que recebia bons sa-

lários e realizava contribuições altas 

antes de 1994; 

     Começou a receber menos em um 

período considerável após 1994. 

     Feita a triagem acima, informo a vo-

cê que preencheu os três requisitos ini-

ciais de que há indícios de que a revisão 

da vida toda poderá alterar substan-

cialmente o valor mensal do seu bene-

fício, muitas vezes chegando a um au-

mento de 70%, mais os atrasados. 
 

 
 

     Contudo, recomendo procurar um 

profissional para averiguar, através de 

análise documental e cálculos, se a re-

visão da vida toda realmente irá benefi-

ciá-lo. 

     Ademais, importante destacar que 

não obstante o tema 999 (revisão da vi-

da toda) tenha sido julgado favorável 

pelo STJ, não existe “causa ganha”. 

     Procure um advogado de confiança 

para analisar o seu caso e principal-

mente para orientá-lo a respeito dos 

riscos decorrentes deste tipo de pro-

cesso. 

 
N 

 
Dra. Nathalia Ferreira 

Advogada especialista em Direito 

Previdenciário 

 
 

http://www.norminha.net.br/
https://go.hotmart.com/J14605895D
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIM Tec oferece cursos online e gratuitos para 
atualizar o currículo durante as férias 

Plataforma de educação a distância do Instituto TIM oferece 30 cursos de temas como 

empreendedorismo e programação de games 
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      Resoluções de Ano Novo são muito 

comuns nesse período. Se estudar nas 

férias está entre elas, mas a grana está 

curta, você não precisa alterar seus pla-

nos. Para ajudar quem busca atualiza-

ção ou mesmo recomeçar a vida profis-

sional, o Instituto TIM oferece diversos 

cursos livres, gratuitos e a distância 

com o TIM Tec. O vasto conteúdo é vol-

tado a diversas áreas como empreen-

dedorismo, estruturação web, progra-

mação, produção de texto, programa-

ção em linguagem java, programação 

de games, entre outros. 

     Baseada em três pilares – software 

livre, produção de cursos e parcerias 

com instituições de ensino – o projeto 

começou em 2013 com o objetivo de 

desenvolver uma plataforma virtual que 

disponibilizasse cursos online, livres e 

gratuitos sobre tecnologia. A iniciativa 

está apoiada no conceito MOOC (Mas-

sive Open Online Course): qualquer 

pessoa pode acessar a ferramenta pelo 

site e fazer os cursos gratuitamente. Por 

ser um software livre, escolas, universi-

dades e coletivos podem também insta-

lar a plataforma de forma autônoma. 

     O TIM Tec conta, atualmente, com 30 

cursos diferentes, desenvolvidos por 

especialistas selecionados pelo Institu-

to TIM a partir de diretrizes da Secretaria 

de Educação Profissional e Tecnológica 

 

O Curso de Empreendedorismo é uma 

das opções do TIM TEC para quem 

busca se atualizar neste início de ano. 

do Ministério da Educação (Setec/ 

MEC). O conteúdo pode ser acessado 

por qualquer interessado pelo site: 

cursos.timtec.com.br. N 

 

     c) Relato do problema apresentado; 

     d) Descrições e características ge-

rais do equipamento danificado (ex: 

marca e modelo); 

     e) Informação sobre meio de comu-

nicação de sua preferência. 

     Como será feita a solicitação? 

     Poderá ser feita por atendimento te-

lefônico, diretamente nos postos de a-

tendimento presencial, via internet ou 

outros canais de comunicação que a 

distribuidora disponibilize. 

     O consumidor será informado de 

seus deveres, bem como receberá o nú-

mero do protocolo e os prazos para ve-

rificação, resposta e ressarcimento. 

     Quais produtos podem ser objeto do 

pedido de ressarcimento? 

     Qualquer equipamento alimentado 

por energia elétrica conectado na uni-

dade consumidora, independentemente 

da comprovação da propriedade do e-

quipamento. 

     Os deveres do consumidor: 

     Com a solicitação do ressarcimento, 

o consumidor será obrigado a: 

     a) fornecer todas as informações ne-

cessárias; 

     b) permitir o acesso aos equipamen-

tos pela distribuidora, sob pena de in-

deferimento do pedido; 

     c) NÃO consertar o equipamento no 

período compreendido entre o dano e o 

fim do prazo para verificação, a não ser 

que a distribuidora o autorize para tan-

to. 

     Do procedimento: 

     Para verificação do equipamento 

(isenta de qualquer custo), a distribui-

dora poderá ir até o local em que está 

instalado (previamente agendado), soli-

citar que o consumidor encaminhe-o 

para oficina autorizada ou retirar o pro-

duto para análise, no prazo de 10 (dez) 

dias a partir da solicitação, caso não se 

trate de equipamento para acondiciona-

mento de alimentos perecíveis/medica-

mento, quando o prazo será de 01 dia 

útil. 

     Obs: Emitidos os laudos por oficina 

credenciada, pode o consumidor apre-

sentar laudos e orçamentos da sua parte  

 

A distribuidora de energia elétrica tem 

o dever de ressarcir o dano 

ocasionado por problemas em sua 

rede de distribuição. 

e a distribuidora não poderá negar seu 

recebimento. 

     Findo o prazo acima apontado, o 

consumidor pode consertar o equipa-

mento, mesmo que a distribuidora não 

o autorize! 

     A resposta deverá ser dada em até 15 

(quinze) dias pelo meio de comunica-

ção escolhido, a partir da data da veri-

ficação ou da solicitação de ressarci-

mento. 

     Em caso de deferimento, o docu-

mento indicará a forma de ressarci-

mento escolhida pela distribuidora 

(conserto, substituição ou pagamento 

em $), que deverá se dar no prazo de 20 

(vinte) dias. Já em caso de indeferi-

mento, deverá vir indicado o motivo. 

     Quando a distribuidora não tem o 

dever de ressarcimento: 

     A distribuidora tem responsabilida-

de objetiva, ou seja, independentemen-

te de ter atuado com culpa. 

     Contudo, dentre outras razões, ela 

não será responsabilizada quando: 

     a) comprar a inexistência de nexo 

causal; 

     b) o consumidor reparar o equipa-

mento sem aguardar o prazo de verifi-

cação; 

     c) comprovar que o dano ocorreu 

por uso incorreto do equipamento; 

     d) prazo ficar suspenso por mais de 

90 (noventa) dias aguardando pendên-

cia de responsabilidade do consumi-

dor. 

     Então, você sabia desse seu direito? 

Ou corre para tirar os equipamentos da 

tomada, assim como a Dona Maria por 

medo de ter mais gastos? N 

Juliana Ayello 

Choveu, acabou a energia e minha TV 
queimou. E agora? 

Norminha, 16/01/2020 
         Bastou começar 2020 para que as 

chuvas caíssem diariamente no Vale do 

Paraíba. Com o verão, as chuvas são 

mais fortes e vêm, muitas vezes, sem 

dar sinais. 

     Dona Maria tinha muito medo das 

chuvas agressivas. Bastava ouvir os 

pingos caindo na janela que já corria 

pedindo para todos os seus filhos ti-

rarem os equipamentos da tomada para 

não correrem o risco de queimar. 

     Afinal, com as chuvas, são comuns 

a oscilação e queda de energia, que po-

dem danificar os equipamentos domés-

ticos. E ora, como poderia correr o risco 

de ter seus bens perdidos, tendo traba-

lhado com tanto afinco para adquiri-

los?! 

     Dona Maria, invariavelmente está 

correta. Não podemos correr riscos de 

ter nossos produtos danificados e deve-

mos atuar com zelo na sua conser-

vação. Porém, o que Dona Maria não 

sabia, assim como grande parte da po-

pulação, é que aparelhos queimados 

por queda de energia, oscilações e raios 

podem ser indenizados pela distribuí-

dora de energia elétrica. 

     ISSO MESMO. A distribuidora de e-

nergia elétrica tem o dever de reparar o 

aparelho danificado ou, caso não seja 

possível, pagar um equipamento com-

patível com o inicial em razão de ocor-

rência na rede de distribuição de ener-

gia elétrica. 

     O procedimento para ressarcimento 

é tratado na Resolução 414 de 09 de se-

tembro de 2010 da ANEEL. 

     Te explico como funciona, é só ler 

mais um pouquinho... 

     O que o consumidor deve fazer: 

     Verificado o dano elétrico no equi-

pamento, o consumidor tem até 90 (no-

venta) dias da data provável da ocor-

rência para solicitar o ressarcimento à 

distribuidora de energia elétrica. 

     Na ocasião, ele deverá fornecer: 

     a) data e horários prováveis da ocor-

rência do dano. 

     b) Demonstração da titularidade da 

unidade consumidora; 

Norminha, 16/01/2020 
 

     Reduzir a quantidade de horas traba-

lhadas é suficiente para evitar doenças 

relacionadas ao trabalho? Especialistas 

ouvidas pelo R7 consideram que não, 

pelo menos no Brasil. 

     A jornada brasileira para quem tem 

carteira assinada é de 44 horas sema-

nais. Em países como Alemanha, Suíça, 

Dinamarca e Suécia gira em torno de 35 

horas semanais. 

     Na avaliação da psiquiatra Leticia 

Mameri, especializada em medicina do 

trabalho e associada à ABP (Associação 

Brasileira de Psiquiatria), a realidade no 

Brasil é outra, e uma redução da jornada 

significaria também ganhar menos, o 

que poderia criar dificuldades para mui-

tos empregados. 

     "A realidade dos países nórdicos e 

de primeiro mundo é muito diferente da 

nossa. O que é aplicável para lá não ne-

cessariamente é aplicável para cá. Eu 

entendo que, talvez para a gente no Bra-

sil, melhor do que reduzir carga horária 

seja a flexibilização dos modelos de tra-

balho, como trabalho remoto e horários 

alternativos, por exemplo." 

     A médica ressalta que, além de jor-

nada diária, trabalhadores dos grandes 

centros urbanos brasileiros enfrentam 

"um grande fator estressor". 

     "As pessoas perdem cerca de 50% 

da jornada de trabalho delas, ou seja, 

até 4 horas, com deslocamentos. Para 

muita gente, isso é muito mais cansa-

tivo do que o trabalho em si, mas acaba 

sendo um fator desencadeador de doen-

ças." 

     A presidente da ANAMT (Associação 

Nacional de Medicina do Trabalho), Ro-

sylane Rocha, acrescenta que o desâ-

nimo e os consequentes problemas de 

saúde que muitos trabalhadores têm em 

relação à atividade profissional que de-

senvolvem, às vezes, têm relação com 

"contextos extralaborais". 

     "Gastar muito tempo no transporte 

para ir e voltar do trabalho gera um sen-

timento de que ele não está curtindo a 

vida. Tem que caminhar até a parada de 

ônibus, esperar muito tempo, condução  

lotada, chega em casa tarde... o traba-

lhador sente que ele apenas está so-

brevivendo a uma luta diária inglória e 

começa a ver o trabalho como uma pu-

nição." 

     Leticia observa que diminuir as ho-

ras trabalhadas diariamente não elimi-

naria o problema da mobilidade urbana. 

Por isso, considera importante que as 

empresas ofereçam alternativas aos tra-

balhadores. 

     "Sexta-feira é um dia de trânsito 

terrível em São Paulo. Então, a empresa 

pode sugerir que neste dia trabalham os 

funcionários que moram perto. Os que 

moram longe trabalham de casa. Em 

outro dia da semana, e isso se reveza 

em outro dia da semana." 

     Para Leticia, as mulheres são as que 

mais ganham com o trabalho remoto, já 

que podem se dedicar mais aos filhos.  

     A possibilidade de horário móvel, 

em que as pessoas consigam escapar 

dos horários de pico, também é aponta-

da como um fator positivo. 

     A presidente da ANAMT frisa ainda 

que não é apenas a carga horária que 

está relacionada ao surgimento de do-

enças relacionadas ao trabalho. 

     Ela explica que existe um tripé que 

consiste em organização do trabalho 

(cronogramas, metas, ritmo de ativida-

des, etc.); condições de trabalho (salu-

bridade, equipamentos, equipe); e rela-

ções interpessoais (em que surgem 

problemas como assédio moral e pre-

conceito). 

     De uns anos para cá, trabalhadores 

cada vez mais são demandados por 

meios eletrônicos fora do expediente. 

As duas especialistas concordam que 

há funções, principalmente cargos de 

confiança, em que isso é necessário. No 

entanto, ressaltam que é preciso há-ver 

um controle, inclusive individual, em 

relação ao tema. 

     "O indivíduo entra no trabalho às 8h 

e sai às 16h, com uma hora de interva-

lo. Só que ele chega em casa e o Whats 

App não para. As pessoas te cobram 

como se você estivesse cometendo um 

crime de não ver as mensagens", diz 

Rosylane. N R7 

Jornada de trabalho flexível ou mais 
curta: o que é melhor para a saúde? 

http://www.andreamartinsadvogados.com.br/
http://www.norminha.net.br/
https://cursos.timtec.com.br/
https://noticias.r7.com/saude/jornada-de-trabalho-flexivel-ou-mais-curta-o-que-e-melhor-para-a-saude-13012020

