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Norminha, 23/01/2020 
Por Fundacentro/Serviço de Comunicação 

Social 

   A Fundacentro, a Secretaria do Traba-

lho e a Subsecretaria de Inspeção do 

Trabalho - (SIT) promoverão audiência 

pública aos interessados em debater a 

proposta de revisão da Norma Regula-

mentadora 10 - (Segurança em Instala-

ções e Serviços em Eletricidade) que 

visa uma adequação ao gerenciamento 

de risco ocupacional, constituído pelo 

Programa de Gerenciamento de Riscos 

– PGR, de forma a garantir a segurança 

e a saúde dos trabalhadores expostos 

aos fatores de riscos decorrentes do 

emprego das diversas fontes de energia 

elétrica, em corrente alternada e/ou 

contínua, de caráter permanente ou 

temporário. 

     Esse novo texto estabelece critérios 

técnicos para as medidas de proteção 

coletiva contra choque elétrico, arco e-

létrico, explosão e outros fatores de ris-

cos de origem elétrica. Atualizando a 

norma para a eliminação do fator de 

risco decorrente do emprego da energia 

elétrica, bem como a adoção das medi-

das administrativas e de organização de 

forma a atender aos critérios de habili-

tação, qualificação, capacitação, treina-

mento e autorização dos trabalhadores. 

     A audiência pública será em São 

Paulo, no Auditório da Fundacentro, no 

dia 03 de fevereiro, das 13h30 às 17h 

30, e as inscrições devem ser feitas a 

partir das 14h do dia 21/01/20 e até as 

14h do dia 29/01/20, no site da Funda-

centro. 

     Serão oferecidas vagas para partici-

pação presencial e também para partici-

pação virtual (transmissão ao vivo). O 

link para assistir via webcast será en-

viado posteriormente aos inscritos. As 

vagas são limitadas. 

     Os participantes poderão se mani-

festar, com contribuições e sugestões a 

respeito da matéria em pauta, conforme 

ordem cronológica das inscrições. Vale 

ressaltar que, inicialmente, será permi- 

São Paulo terá Audiência Pública sobre 
proposta de alteração da NR10 

Evento será no Auditório da Fundacentro no próximo dia 03 de fevereiro de 2020, das 13h30 às 17h30, com participação 

presencial e virtual. Inscrições estão abertas e vão até 29/01/2020 

Norminha, 23/01/2020 
  O GTHOST (Grupo Técnico de Higiene 

Ocupacional e Segurança do Trabalho 

do Mato Grosso do Sul) marcou seu 5º 

encontro para o próximo dia 21 de feve-

reiro de 2020, das 8 às 12h30 em Três 

Lagoas (MS). O evento será no Auditó-

rio do Seste Senat, que fica na Avenida 

Ponta Porã, 2640 – Jardim Alvorada. 

     As apresentações serão feitas pelo 

Engenheiros de Segurança do Trabalho 

José  Luis Garcia  Navarro (Atualização  

GTHOST terá seu 5º encontro 

ACEMT realiza reunião científica sobre 
exame toxicológico para motoristas 

Evento será realizado em Fortaleza (CE) 

 

tida manifestação oral de apenas um re-

presentante de cada entidade que esti-

ver presente e o tempo de fala será limi-

tado a 5 (cinco) minutos. Aqueles que 

estiverem assistindo a transmissão ao 

vivo poderão encaminhar suas contri-

buições por e-mail, conforme instru-

ções que serão enviadas quando da 

confirmação das inscrições. 

     A mesa diretiva do evento será for-

mada por membros da Fundacentro, 

Secretaria do Trabalho, Subsecretaria 

de Inspeção do Trabalho - (SIT), repre-

sentantes das bancadas dos Trabalha-

dores e dos Empregadores na CTPP. 

     O objetivo da audiência pública é 

promover o debate com especialistas, 

representantes governamentais, de tra-

balhadores e de empregadores e com a 

população em geral, permitindo ampla 

participação da sociedade no processo 

da revisão da NR 10. 

     Ressaltamos, ainda, que o texto en-

contra-se em Consulta Pública, no site 

participa.br, da Secretaria do Trabalho, 

com encerramento do prazo para apre-

sentação de propostas no dia 09 de fe-

vereiro de 2020. 

     Para conhecer o novo texto da NR 10 

e dar contribuições, acesse o link. N 

Prova de Título de Especialista da ANA 

MT. As apresentações serão feitas pe-

los Médicos do Trabalho Dr. João Pau-

lo Bastos Dantas e Dr. Pedro Fernandez 

Fernandes. Clique aqui e tenha mais in-

formações. 

N 

em segurança do trabalho, com ênfase 

na higiene ocupacional aplicada no 

eSocial) e por José Luiz Lopes (Vibra-

ção de corpo inteiro). 

     O evento é gratuito, com vagas limi-

tadas e as inscrições devem ser feita no 

e-mail gthostms@gmail.com ou: 

     Bruna 67 99188-9949 

     Rafael 67 99615-3152 

     “Norminha” vai estar presente para 

registrar o evento! N 
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Norminha, 23/01/2020 
A Associação Cearense de Medicina do 

Trabalho (ACEMT) realizará em Fortale-

za (CE) no dia 27 de janeiro a reunião 

científica Exames Toxicológicos de Já-

nela Ampliada para Motoristas Profissi- 

onais: Controvérsias e Perspectivas. O 

evento pontua em dois pontos para a  

 

Norminha, 23/01/2020 
  As dinâmicas de grupo são uma forma 

divertida e eficiente para melhorar o 

processo de aprendizagem dos colabo-

radores. Isso porque, elas trabalham a 

integração por meio de atividades sim-

ples, lúdicas e psicossociais que des-

pertam no ser humano sentimentos no-

bres de amizade, lealdade e humilde. 

     São tarefas em grupo que fazem com 

que o outro perceba a importância do 

colega, suas individualidades, valores e 

atitudes. Também ajudam a exercitar a 

empatia e, por isso, contribuem para 

melhorar o relacionamento entre mem-

bros da equipe. Esse tipo de abordagem 

apresenta, ainda, entre suas vantagens, 

resultados efetivos junto à equipe e, por 

consequência, resultados positivos pa-

ra a empresa e para os próprios colabo-

radores. 

     Quando se trata de Segurança do 

Trabalho essa ação apresenta resulta-

dos ainda mais benéficos, uma vez que 

a metodologia da dinâmica de grupo 

proporciona um maior entendimento 

dos riscos e perigos que a falta de aten-

dimento das Normas Regulamentadoras 

podem gerar no dia a dia. 

     E as vantagens nesse campo vão 

além. São respostas como uma equipe 

mais  empenhada e comprometida com 

SECRETARIA TRABALHO  - ARQUIVOS  - INMETRO  - ANAMT  - CBO  - CA EPI  - OBSERVATÓRIO SST  - OBSERVATÓRIO VIÁRIO  - MINISTÉRIO DA ECONOMIA  - FACEBOOK NORMINHA  -  FUNDACENTRO - OIT BRASIL  - ABHO  -  NRs   
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OBS: O lucro de todos os cursos promovidos por “Norminha”, é revertido para a manutenção de nossos serviços, de elaboração 

e distribuição gratuita em todas as quintas-feiras. Os cursos realmente são de capacitação. Muito obrigado. Maioli 

Dinâmica de grupo: ferramenta para 
desenvolver pessoas e eliminar 

acidentes de trabalho 
 

 

 

Um pacote com 59 dinâmicas, agora 

em vídeos explicativos, voltadas para 

treinamentos 

https://go.hotmart.com/A20470095V 

trabalho, o que facilita o alcance de me-

tas, uma maior transparência nas rela-

ções interpessoais e confiança ente co-

laboradores, aspectos que tornam a ro-

tina mais leve e agradável ao trabalha-

dor, além do aumento da colaboração 

entre os membros. 

     Todos esses benefícios atrelados a 

uma fundamentação teórica bem conso-

lidada sobre as técnicas de Segurança 

do Trabalho geram um desenvolvimento 

pessoal e profissional mais efetivo, um 

avanço na comunicação entre os cola-

boradores, além de aguçar a percepção 

de riscos, despertando o interesse em 

se adequar às normas de segurança do 

trabalho. 

     Sabemos, no entanto, que as dinâ-

micas de grupo exigem técnicas dife-

renciadas e direcionadas a determina-

dos grupos, especialmente, quando se 

trata de abordar as normas de segurança 

do trabalho. Muitas vezes elas são taxa-

das como chatas e maçantes, quando 

não possuem uma metodologia de a-

bordagem mais leve e dinâmica. 

     Para facilitar o trabalho de instruto-

res e líderes, disponibilizamos um ma-

terial de qualidade para contribuir com 

suas palestras. As nossas dinâmicas 

buscam motivar e desenvolver pessoas 

e, com isso, eliminar ou reduzir ao má-

ximo os riscos de acidentes no ambien-

te de trabalho. Tratam-se de 59 dinâmi-

cas com vídeos explicativos e Pedes pa-

ra melhorar a compreensão e a execu-

ção das atividades. 

     Adquira o material agora mesmo cli-

cando no link abaixo e colabore com a 

sustentabilidade de Norminha. N 

https://go.hotmart.com/A20470095V  
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Você sabe o que significa FISPQ? 

 

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos 

 
 

 

O Empregado possui direitos 
sobre o que inventou? 
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quiriu e essa Ficha deve ser comparti-

lhada com todos os que trabalham di-

reta ou indiretamente com ele. 

     A legislação estabelece capítulos 

que devem fazer parte da Ficha. A pri-

meira de todas é a identificação do pro-

duto e da empresa. Esta seção informa 

o nome comercial do produto conforme 

utilizado no rótulo de produto químico, 

o nome da empresa fabricante com tele-

fone e endereço. 

     Dados obrigatórios da FISPQ 

     A Identificação de perigos é o tópico 

seguinte que mostra de forma clara e 

objetiva os perigos e efeitos do produto 

para a saúde humana, além dos efeitos 

ambientais e riscos físicos e químicos. 

Também estão presentes as informa-

ções sobre os ingredientes, a mistura, o 

que faz parte daquela composição, com 

o nome químico ou comum em caso de 

substância, e a natureza do produto, 

quando se tratar de mistura. 

     As medidas de prevenção e combate 

a acidentes ocupam cinco capítulos da 

Ficha, com o de primeiros-socorros – 

que indica as ações que devem ser to-

madas e evitadas se houver emergên-

cia. O de  combate a  incêndio que traz  

os meios apropriados e recomendados 

para extinguir o fogo quando acomete 

aquele produto específico. 

     Há casos em que jato de água, por 

exemplo, ao se misturar com o elemen-

to químico da mistura, faz elevar as 

chamas. Por isso, trata-se de um capí-

tulo importantíssimo. As medidas de 

controle para derramamento ou vaza-

mento. 

     Controle e manuseio do produto 

     Medidas de controle para derrama-

mento ou vazamento assim como o do 

incêndio, a FISPQ contém instruções 

específicas de precauções pessoais, de 

proteção ao meio ambiente, aciona-

mento de alarmes e métodos de limpe-

za, coleta, neutralização e descontami-

nação do local atingido. 

     Os procedimentos para manuseio e 

armazenamento corretos devem con-

templar ações de segurança, que pre-

veem métodos especiais para o caso de 

contato acidental com o produto. 

     Na FISPQ também são indicados 

parâmetros de controle para substân-

cias e ingredientes, limites de tolerân-

cia, e indicadores biológicos ou outros 

limites. 

     Propriedades físicas e químicas so-

bre a substância química, como apa-

rência e cor, estabilidade e reatividade 

do material, as possibilidades de rea-

ções perigosas, condições a serem evi-

tadas e materiais incompatíveis são da-

dos que não podem faltar na Ficha. 

     Também estão presentes informa-

ções toxicológicas, ecológicas, dados 

sobre tratamento e disposição do pro-

duto, detalhes sobre como transportá-

lo e regulamentações específicas ne-

cessárias a cada tipo de substância. N 

Raphael Lima 

Norminha, 23/01/2020 
 

  É muito comum que empregados mais 

criativos inventem soluções para pro-

blemas do dia a dia das empresas, in-

ventos esses que por vezes são extre-

mamente lucrativos para essas empre-

sas, seja por melhorar seu produto final 

ou por reduzir custos com pessoal, tem-

po gasto, matéria prima etc. 

     O que muitos trabalhadores não sa-

bem é que em alguns casos eles podem 

pleitear a autoria do invento, recebendo 

pelos respectivos direitos de proprieda-

de intelectual. 

     De uma forma bem resumida, há al-

gumas situações distintas a serem ana-

lisadas. Vamos ver como isso funciona? 

     1) Quando a invenção pertence ex-

clusivamente ao empregador: 

     Neste caso, o empregado é contrata-

do com a finalidade de criar aquela in-

venção em benefício do empregador, ou 

seja, faz parte das suas atribuições uti-

lizar todo o seu potencial intelectual a 

fim de encontrar soluções que atendam 

às necessidades do empregador. 

     Uma vez que a invenção pertence ao 

empregador, ele poderá utilizá-la como 

bem entender, sem a necessidade de 

remunerar o trabalhador com qualquer 

valor além do salário contratado. Con-

tudo, nada impede que as partes nego-

ciem algo diferente. 

     Importante destacar que até um ano 

após a extinção do vínculo empregatício 

as requisições de patentes feitas pelo 

empregado terão presunção de que 

foram desenvolvidas durante a relação 

de emprego, ou seja, salvo prova em 

contrário, pertencerão ao empregador. 

     Fundamento legal: Artigos 88 e 89 

da Lei de Propriedade Industrial (lei nº 

9.279/1996): 

     2) Quando a invenção pertence ex-

clusivamente ao empregado: 

     Neste caso, a invenção não possui 

relação com o cargo ocupado na em-

presa, tampouco houve utilização de re-

cursos, meios, dados, materiais, insta-

lações ou equipamentos do empregador 

para viabilizar a criação, de forma que a 

titularidade pertence exclusivamente ao 

trabalhador. 

     Um exemplo seria o empregado que, 

em sua casa e fora do horário de tra-

balho, desenvolve, com seus próprios 

recursos, determinada solução que a-

tende a uma necessidade da empresa. 

     Sendo titular dos direitos sobre a in-

venção, o trabalhador poderá cobrar 

para que outros a utilizem (inclusive a 

empresa em que é empregado). 

     Fundamento legal: Artigo 90 da Lei 

de Propriedade Industrial (lei nº 9.279/ 

1996). 

     3) Quando a invenção pertence a 

ambos (empregado e empregador): 

     A propriedade da invenção será de 

ambos quando houver a combinação 

entre a contribuição pessoal do traba-

lhador (que não foi contratado para a-

quilo) e os recursos, dados, meios, ma-

teriais, instalações ou equipamentos do 

empregador, a menos que haja alguma 

previsão contratual em contrário. 

     Nesta hipótese, o empregador tem o 

 

 

Muitas vezes o empregado tem direito 

de receber pelo que inventou para a 

empresa, mas não sabe! 

direito exclusivo de explorar o objeto da 

patente, mas o direito à propriedade é 

dividido com o empregado, o qual terá 

direito a uma justa remuneração. 

     A jurisprudência não é pacífica 

quanto ao que se entende por justa re-

muneração, de forma que encontrare-

mos decisões das mais diversas. 

     Fundamento legal: Artigo 91 da Lei 

de Propriedade Industrial (lei nº 9.279/ 

1996) e artigo 454 da CLT. 

     4) E no caso de Programas de Com-

putador? 

     Quando se trata de programas de 

computador a questão é um pouco dife-

rente, pois, via de regra, eles não são 

patenteáveis. Inclusive, a questão está 

disciplinada em outra lei (lei 9.609 de 

1998). 

     Referida lei garante a aplicação das 

normas de proteção aos direitos auto-

rais, e não as típicas da propriedade in-

dustrial. De todo modo, o trabalhador 

poderá ter direito à uma retribuição, 

mudando apenas os fundamentos. 
 

Colabore com a 
sustentabilidade de 

Norminha comprando as 
59 Dinâmicas para evitar 

acidentes do trabalho: 
https://go.hotmart.com/J

14605895D 
 

     Neste caso, não há previsão da figu-

ra da coautoria, sendo duas as possibi-

lidades: 

     1ª) Os direitos pertencerão exclusi-

vamente ao empregador, salvo estipu-

lação em contrário, para programas de-

senvolvidos durante a vigência do con-

trato entre as partes; 

     2ª) Os direitos pertencerão exclusi-

vamente ao trabalhador quando o pro-

grama de computador for gerado sem 

relação com o contrato e sem recursos, 

dados materiais, instalações ou equipa-

mentos do contratante. 

     Algumas observações finais: 

     Importante destacar que o que foi 

dito aplica-se não só a empregados, 

mas, no que couber, a autônomos, es-

tagiários e pessoas jurídicas contratan-

tes e contratadas (artigo 92 da lei 9. 

279/1996), inclusive perante a Admi-

nistração Pública (art. 93 da mesma lei). 

     O tema é mais abrangente, até por-

que há requisitos para que uma inven-

ção ou modelo de utilidade seja paten-

teável (novidade, atividade inventiva, a-

plicação industrial etc.), o que não tratei 

neste texto. 

     A intenção foi apenas de despertar a 

curiosidade e servir como um alerta pa-

ra aqueles que se encontrem nessa si-

tuação. 

N 

Wladimir Pereira Toni - Advogado 

Especialista em Direito do Trabalho 

http://www.advocaciawptoni.adv.br  

  
 

 

 

Cruz - São José do Rio Preto (SP). 

     Será apresentada a Palestra sobre a 

nova redação da NR 3 Embargo e Inter-

dição, que será ministrada por um Au-

ditor Fiscal do Trabalho convidado pelo 

Grupo de Estudos do Programa SIN-

DUSCON de Segurança do Trabalho. 

     Logo após a apresentação será rea-

lizado um debate entre os participantes. 

     Com inscrições gratuitas e limitadas 

os profissionais interessados deverão 

confirmar sua presença através do e-

mail: 

     dhakini@sindusconsp.com.br 

     Informações: 

     (17) 3226-5626 / 99723-0624 

     O evento está sendo coordenado 

pelo Técnico de segurança do Trabalho 

Douglas William Hakini Soares. 

N 

Norminha, 23/01/2020 
     Regulamentado pela Norma Técnica 

NBR-14725, a Ficha de Informações de 

Segurança de Produtos Químicos – FIS 

PQ é um instrumento utilizado para 

proteção de trabalhadores que lidam 

com determinado produto químico. 

     Geralmente são substâncias de alto 

perigo para a saúde do homem, infla-

máveis ou venenosas que precisam de 

cuidados especiais no manuseio para 

evitar danos a quem lida com ela ou a 

quem estiver próximo na hora da emer-

gência. 

     Na FISPQ são especificados os peri-

gos e riscos que podem ser causados 

pelo produto a quem tiver contato ina-

dequado como ele. O documento con-

templa informações sobre vários as-

pectos do produto: mistura, composi-

ção, aspectos de proteção, segurança, 

saúde e meio ambiente, distribuídas em 

16 seções. 

     Para cada elemento deste, o docu-

mento fornece informações detalhadas 

sobre o composto químico e sobre as 

ações de emergência que devem ser a-

dotadas em caso de acidente que o 

envolva. 

     A FISPQ deve vir acompanhando o 

produto desde a sua aquisição. Ou seja, 

a empresa que o comprar deverá ter to-

dos os dados sobre a mistura que ad- 

de Segurança e Saúde do Trabalhador 

da Construção Civil, que será realizada 

no próximo dia 31 de janeiro de 2020,  

sexta-feira  às 13h30 no Senac Rio Pre-

to, Rua Jorge Tibiriçá, 3518- Vila Santa 

Grupo de estudo da construção civil irá debater a NR3 
em São José do Rio Preto (SP) 

 

 

Norminha, 23/01/2020 
    Profissionais da área de Segurança e 

Saúde do Trabalho das empresas asso-

ciadas estão sendo convidados a parti-

cipar da  Reunião do Grupo de Estudos  

http://www.norminha.net.br/
https://realizartepalestras.com.br/voce-sabe-o-que-significa-fispq/?utm_campaign=voce_sabe_o_que_significa_fispq_-_dinamicas&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://go.hotmart.com/J14605895D
https://go.hotmart.com/J14605895D
http://www.advocaciawptoni.adv.br/
http://www.andreamartinsadvogados.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerveja contaminada: entenda como funciona a 
responsabilidade civil em casos como o da Belorizontina 

Quero deixar de ser fiador da 
locação. O que faço? 
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Norminha, 23/01/2020 
Por Júlia Valente* 

 Nas últimas semanas, os mineiros têm 

acompanhado com preocupação os ca-

sos de internações de pessoas diag-

nosticadas com misteriosa síndrome 

nefroneural. As investigações têm indi-

cado que a doença estaria relacionada à 

intoxicação pela substância dietileno-

glicol (DEG) presente em determinados 

lotes da cerveja Belorizontina, um dos 

rótulos da cervejaria Backer. Análise 

encomendada pela própria cervejaria 

confirmou a presença da substância e a 

empresa se manifestou recomendando 

que consumidores não bebam a Belori-

zontina e informou que prestará o su-

porte necessário aos pacientes e famí-

liares. Enquanto as investigações para 

apurar eventual responsabilidade cri-

minal pelo caso avançam, é sempre 

bom lembrar de como o Código de De-

fesa do Consumidor define a respon-

sabilidade civil em casos como esse. 
 

 
 

     Responsabilidade Civil do fornece-

dor de acordo com o Código de Defesa 

do Consumidor 

     Nos termos do art. 3º do Código de 

Defesa do Consumidor (CDC), fornece-

dor é a “pessoa física ou jurídica, pú-

blica ou privada, nacional ou estran-

geira, bem como os entes despersona-

lizados, que desenvolvem atividade de 

produção, montagem, criação, constru-

ção, transformação, importação, expor-

tação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços”. 

Já o art. 2º estabelece como consumi-

dor “toda pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza produto ou serviço 

como destinatário final”. No caso, não 

há dúvidas de que a cervejaria Backer 

se enquadra na categoria de fornece-

dora e que as vítimas de intoxicação 

são consumidores. Estando presente a 

relação consumerista, aplica-se o dis- 

 

posto no CDC quanto à responsabili-

dade civil. 

     O fabricante de um produto é obje-

tivamente responsável, isto é, indepen-

dentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos con-

sumidores por defeitos na fabricação do 

produto (art. 12 do CDC). Isso quer di-

zer que independentemente da contami-

nação pela substância ter ocorrido pro-

positalmente ou não, a empresa é res-

ponsável pelos danos causados em 

decorrência do produto que coloca no 

mercado. Em eventual ação judicial 

contra o fornecedor, poderá ser pleitea-

da indenização por danos morais e ma-

teriais, inclusive lucros cessantes (o 

que a pessoa que ficou doente ou foi in-

ternada deixou de ganhar por estar im-

possibilitada de trabalhar). 

     Caso a empresa consiga comprovar 

que a culpa pela contaminação foi de 

terceiro, algum fornecedor, por exem-

plo, poderá cobrar o que eventualmente 

tiver gasto para reparação dos danos 

dos consumidores lesados dos demais 

responsáveis, segundo sua participação 

na causa do evento danoso (é o cha-

mado direito de regresso). 

     Como constituir provas 

     É importante que o consumidor que 

tenha sua saúde ameaçada em decor-

rência de um produto constitua provas 

da relação entre a doença e o consumo 

do produto. No caso da cerveja, exames 

e laudos médicos que atestem a pre- 

sença do DEG no sangue associada a 

provas de que o produto foi consumido  

 

Norminha, 23/01/2020 
    A síndrome de burnout, um distúrbio 

psíquico normalmente associado com a 

vida profissional, é identificada quando 

o indivíduo está com sintomas de can-

saço, falta de energia e estresse recor-

rentes, seja no trabalho ou em casa. Di-

ferentemente de casos de depressão, a 

síndrome de burnout é caracterizada 

por exaustão vital e pode ser a causa de 

um quadro clínico de frequência car-

díaca irregular, que pode vir a ser fatal. 

É isso que mostra uma pesquisa feita 

por pesquisadores da Universidade do 

Sul da Califórnia e publicada no perió-

dico científico European Journal of Pre-

ventive Cardiology. 

     Chamada de fribilação atrial, essa 

condição aumenta os riscos de ataque 

cardíaco e é a forma mais comum de ar-

ritmia cardíaca. Junto com sua equipe, 

Parveen K. Garg, cardiologista e profes-

sor da Universidade do Sul da Califór-

nia, nos Estados Unidos, analisou indi-

cadores de mais de 11 mil indivíduos, 

como os níveis de exaustão, raiva, uso 

de antidepressivos e baixo apoio social 

durante cerca de 25 anos, para compre-

ender o desenvolvimento da fibrilação 

atrial. 

     Os participantes que demonstraram 

 

níveis mais altos de exaustão também 

apresentaram um risco 20% maior de 

desenvolver a condição cardíaca, quan-

do comparados com os que tiveram 

pouca evidência dos sintomas de bur-

nout. O estudo apontou que o sofri-

mento psicológico, gerado tanto por si-

tuações profissionais quanto familiares, 

é um possível fator de risco para a fi-

brilação atrial – no entanto, essa é a pri-

meira vez que os resultados para a 

comparação são mais positivos do que 

mistos. 

     Ainda que sejam necessários mais 

estudos para comprovar a relação a-

pontada, Garg apontou que os dois fa-

tores, quando crônicos, podem prejudi-

car o tecido cardíaco e ocasionar o de-

senvolvimento da condição: “A exaus-

tão vital está associada ao aumento da 

inflamação e à ativação aumentada da 

resposta fisiológica ao estresse do cor-

po. Quando essas duas coisas são acio- 

nadas cronicamente, elas podem ter ef-

eitos sérios e prejudiciais no tecido car- 

díaco, o que pode levar ao desenvol-

vimento dessa arritmia”, comenta, em 

nota, o médico. 

     No entanto, o único sintoma que a-

presentou uma relação com a fibrilação 

atrial foi exaustão – raiva, uso de anti-

depressivos e falta de suporte social 

não apresentaram conexões. “As des-

cobertas de raiva e apoio social são 

consistentes com pesquisas anteriores, 

mas dois estudos anteriores encontra-

ram uma associação significativa entre 

o uso de antidepressivos e um risco au-

mentado de fibrilação atrial. Claramen-

te, ainda há muito trabalho a ser feito”, 

complementou o autor do estudo. N 

Fonte: Exame.com 
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     A QUESTÃO 

     A fiança é uma das modalidades de 

garantia contratual, em que uma pessoa 

aceita colocar-se como responsável, 

subsidiariamente, pelas dívidas de alu-

guel, multas ou indenizações provindas 

de uma locação, quando esgotadas to-

das as possibilidades de cobrança con-

tra o locatário, enquanto devedor prin-

cipal. 

     Ocorre com frequência do fiador, 

por motivos diversos como perda de 

confiança no locatário, perda de vínculo 

com a locação, necessidade de utilizar-

se do bem que havia sido colocado co-

mo garantia, dentre outras hipóteses, 

desejar exonerar-se do encargo, duran-

te o prazo de vigência da locação. 

     PREVISÃO LEGAL 

     A Lei ampara este pedido, autorizan-

do a exoneração do fiador nos casos 

previstos, para que deixe de ser respon-

sável pela fiança da locação, ainda que 

o prazo do contrato não tenha termi-

nado, ou que este já esteja renovado 

por período indeterminado. 

     Assim preveem os artigos 12, § 2o e 

artigo 40, X da Lei 8.245/1991 com re-

dação dada pela Lei 12.112/2009. 

     PRAZO 

     Após a comunicação do fiador sobre 

sua exoneração do encargo, inicia-se a 

contagem do prazo de 120 (cento e vin-

te) dias, período em que ele ainda per-

manece corresponsável pelas obriga-

ções da locação. 

     Passado o prazo, automaticamente 

encerram-se seus deveres enquanto 

ga-rantidor do contrato de locação, não 

po-dendo mais ser cobrado. 

 

     Ainda, após recebida a comunicação 

do fiador, o locador deverá informar ao 

locatário que este possui o prazo de 30 

(trinta) dias para apontar um novo fia-

dor ou fornecer outro tipo de garantia ao 

contrato. 

     Transcorrido este período, deverá o-

correr a substituição da garantia, for-

malmente. Do contrário, a locação po-

derá ser rescindida. 

     O QUE FAZER 

     Sugere-se que a comunicação do 

fiador ao locador seja feita por escrito, 

preferencialmente formalizando-a por 

meio de envio de Notificação Extrajudi-

cial, que pode ser entregue pessoal-

mente ou via correio, com Aviso de Re-

cebimento, para que fique comprovada 

a data de entrega do documento. 

     Ressalta-se que um advogado deve-

rá ser consultado para análise do caso 

e acompanhamento. N 

Jamille Basile Nassin Barrios, advogada 

jamille@basilenassin.adv.br 

www.basilenassin.adv.br 

Instagram: @endireitando.startups 

 

 

- rótulo da cerveja, notas fiscais, teste-

munhas etc., servem para a compro-

vação do direito caso a pessoa decida 

entrar na justiça. Em casos envolvendo 

a relação de consumo, tendo em vista 

que o consumidor é a parte mais frágil 

da relação, o CDC coloca a possibili-

dade de inversão do ônus da prova, o 

que faz com que o fornecedor seja o-

brigado a comprovar que o dano não se 

deu em virtude de inadequação do seu 

produto. Para cada caso específico, é 

sempre bom consultar um advogado 

para obter orientações de como consti-

tuir provas. 

     Comprei um produto impróprio ao 

consumo (cerveja do lote contamina-

do), e agora? 

     O fornecedor também é responsável 

pelos vícios do produto oferecido. 

Quando esses forem impróprios para 

consumo - como, por exemplo, produ-

tos deteriorados, alterados, adultera-

dos, avariados, falsificados, corrompi-

dos, fraudados, nocivos à vida ou à 

saúde ou em desacordo comas normas 

regulamentares de fabricação - tem o 

dever legal de substituir o produto por 

outro da mesma espécie ou restituir a 

quantia paga, monetariamente atualiza-

da, sem prejuízo de eventuais perdas e 

danos (art. 18 do CDC). 

     Você já sofreu algum prejuízo à sua 

saúde em decorrência de um produto? 

Conhece alguém que tenha sofrido? 

Compartilhe este texto! A Valente Reis 

Pessali atua em ações de responsabili-

dade civil e está à disposição para aten-

dê-lo e orientá-lo quanto às providên-

cias judiciais cabíveis em cada caso. N 

Valente Reis Pessali Sociedade de 

Advogados 

contato@valentereispessali.com.br 

 
 

Um pacote com 59 dinâmicas, agora em vídeos 
explicativos, voltadas para treinamentos. Ferramenta para 

desenvolver pessoas e eliminar acidentes de trabalho 
https://go.hotmart.com/A20470095V 

Clica e colabore com a sustentabilidade de Norminha! 

Estudo liga síndrome de Burnout 
com batimento cardíaco irregular 

http://www.norminha.net.br/
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://www.basilenassin.adv.br/
https://go.hotmart.com/A20470095V


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

após dia, a cada momento de carinho, a 

cada sorriso, a cada passeio e a cada 

nova demonstração de amor. 

     Esses animais se tornam nossas fa-

mílias, em muitos casos a única e ver-

dadeira família que possuímos, por isso 

o vínculo que construímos com eles é 

um dos mais puros que existem. Atra-

vés dessa união, descobrimos um lado 

melhor de nós mesmos e aprendemos 

a viver com muito mais alegria e bon-

dade, valorizando as coisas mais sim-

ples como as mais importantes. 

     A vida com os nossos animais é 

muito melhor, mas, infelizmente, na 

grande maioria das vezes eles partem 

antes de nós. Sua jornada é mais curta 

porque eles são muito mais evoluídos e 

não precisam viver tantas coisas quanto 

nós. 

     Quando sua missão chega ao fim, 

eles voltam para o seu primeiro lar e 

nos deixam aqui, para viver com tudo o 

que nos ensinaram no tempo em que 

estivemos juntos. 

     Para nós, a dor de perder os nossos 

grandes companheiros é muito grande, 

quase insuportável. Uma pessoa que 

desde criança teve esse amigo ao seu 

lado e o perdeu depois de adulto sofre 

demais, assim como alguém que via em 

seu animal o seu único amigo verda-

deiro, e não sabe como recomeçar a vi-

da depois dessa grande perda. 

Inscrições abertas 
para 

treinamentos de 
refrigeração 

aplicada 

 

Treinamento inclui aulas 

práticas em laboratório 

Norminha, 23/01/2020 
O próximo treinamento de refrigeração 

aplicada da Danfoss ocorre de 27 a 31 

de janeiro, das 8h às 17h, no labora-

tório da multinacional, em Osasco (SP), 

que foi reformado para inclusão de e-

quipamentos e aplicações para novos 

módulos de treinamento mais avança-

dos. 

     Com duração de 40 horas e leciona-

do por Amaral Gurgel, o treinamento 

promove conhecimento teórico e práti-

co sobre a área de refrigeração aplica-

da, formando, reciclando e certificando 

profissionais. 

     Ao matricular-se para o treinamento, 

o aluno tem direito a um pacote com-

pleto, que inclui todo o material, como 

apostilas, jalecos, pen drive com catá-

logos, caneta e bloco de anotação; cof-

fee breaks; almoços e palestras de par-

ceiros do setor. 

     Ao final do treinamento, os partici-

pantes recebem certificado fornecido 

pela Danfoss e "sentem-se mais segu-

ros ao prestar serviços de instalação e 

seleção de componentes em sistemas 

de refrigeração", disse a empresa. 

     As vagas são limitadas e as inscri-

ções devem ser feitas no site: 

     https://treinamentodanfoss.com.br/. 

     No site também está disponível a 

programação de treinamento até maio. 

 

Serviço 

Treinamento de refrigeração aplicada 

De 27 a 31 de janeiro, das 8h às 17h 

Laboratório Danfoss 

Rua Américo Vespúcio, 85, Vila Menck, 

Osasco (SP) N 

     Perder um animal de estimação dói 

tanto porque eles são muito mais do 

que isso, muito mais do que compa-

nheiros temporários. Eles são a nossa 

família, a nossa fonte de amor e alegria, 

e uma das razões pelas quais vivemos 

empolgados com a vida. 

     Eles são aqueles que arrancam os 

nossos sorrisos mais verdadeiros e nos 

fazem conhecer uma pureza única, que 

está praticamente extinta entre os seres 

humanos. 

     Nossos animais são o nosso apoio, 

a nossa força nos momentos difíceis e a 

esperança de que tudo sairá bem. Per-

dê-los é sepultar um pouco de nossos 

corações. Devemos sentir essa dor por 

completo até que, com o tempo, ela 

possa nos deixar. 

 

Perder um animal de estimação é reaprender a viver sem a nossa maior fonte de alegria 
 

 

 

Por que perder um animal de estimação dói tanto? 
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        Muitos de nós tivemos ou temos o 

privilégio de viver com um animal de 

estimação. A presença deles em nossas 

vidas é uma questão cultural, uma gran-

de tradição! Quase todas as famílias 

possuem um animal que faz parte de 

suas histórias e que está ao seu lado 

nos bons e maus momentos. 

     Quando crescemos ao lado de um 

animal de estimação, ou quando depois 

de adultos podemos ter um ao nosso 

lado, descobrimos uma conexão muito 

forte e poderosa, que muitas vezes se 

torna ainda mais importante para nós 

do que alguns relacionamentos com 

pessoas em nossas vidas. 

     Os animais ganham rapidamente um 

espaço grande em nossos corações, 

pois possuem algumas características 

que dificilmente encontramos nas pes-

soas. 

     Eles são extremamente empáticos, 

carinhosos, cuidadosos e leais. O amor 

que sentem por nós é incondicional e 

muitas vezes até nos constrange, por- 

que mesmo depois de levarem uma 

bronca, continuam nos seguindo com 

os rabinhos abanando, pronto para nos 

dar todo o amor do mundo. 

     Os nossos animais de estimação são 

alguns dos amigos mais verdadeiros 

que teremos em nossas vidas, porque a 

nossa relação com eles é construída dia  

 

DuPont volta olhar ao trabalhador para duplicar vendas na 
área de proteção pessoal 

     Pode ser difícil recomeçar depois da 

perda daquele que foi o nosso maior 

companheiro por anos, mas devemos 

sempre manter a cabeça erguida e um 

sorriso no rosto, porque é assim que 

eles gostariam de nos encontrar. 

     Se você perdeu o seu companheiro, 

encontre força no vínculo que compar-

tilham. Saiba que ele sempre viverá 

dentro do seu coração e o seu amor o 

guiará por toda a vida. 

 

     Direitos autorais da imagem de capa 

licenciada para o site O Segredo: Susan 

Richey-Schmitz. 

 

     Obs: Fomos autorizados a comparti-

lhar por CAROLINA MACHADO 

www.osegredo.com.br  

 

gar. Historicamente, nosso negócio de 

proteção pessoal sempre teve como 

meta a educação da população. Agora, 

de fato levaremos conhecimento do 

produto de segurança para quem efeti-

vamente o usa”, afirma Etore Frederici, 

diretor de vendas para a América Latina 

em Proteção Pessoal e líder de Segu-

rança & Construção para o Brasil. 

     A primeira das ações da empresa foi 

promover uma mudança entre as equi-

pes, com integração e unidade na apre-

sentação de portfólio. Até então, a em-

presa vinha focando em linhas de pro-

dutos que não conversavam entre si. 

Por exemplo, havia equipes treinadas 

especificamente para oferecer à indús-

tria vestimentas de proteção química; 

outras, de proteção térmica ou mecâni-

ca, e assim por diante. 

     “Havia gasto de tempo e energia. Ao 

integrar nossas ofertas de proteção 

pessoal em um time só, damos agilida-

de e conseguimos estar mais próximos 

do trabalhador, que é efetivamente 

quem pode atestar a qualidade de nos-

sas tecnologias e dar feedbacks mais 

concretos sobre nossos produtos”, afir-

ma Frederici. “As nossas tecnologias já 

são reconhecidas no mercado como de 

excelência em seus segmentos. Nossa 

expectativa, agora, é que o profissional 

reconheça a DuPont como provedora 

robusta de soluções de proteção pes-

soal”. 

     A estratégia também envolve maior 

foco na capacitação de pessoas. “Sem-

pre pensamos em promover a seguran-

ça  do trabalhador,  uma vez que  todo 

Norminha, 23/01/2020 
 

     A área de segurança e construção da 

DuPont, globalmente chamada de Safe-

ty & Construction (S&C), que contem-

pla o portfólio de soluções para segu-

rança do trabalho, deu início a uma no-

va estratégia de marketing que tem co-

mo meta duplicar o faturamento no 

mercado de proteção pessoal em cinco 

anos. A reestruturação envolveu mu-

danças administrativas, de portfólio e 

de branding, sempre com uma vertente 

em comum: o foco no usuário final de 

equipamentos de proteção. 

     As mudanças vêm no esteio de uma 

nova fase na história da DuPont, com a 

segregação da antiga holding DowDu 

Pont em três empresas independentes. 

Esta nova DuPont está estruturada para 

atender as necessidades do usuário fi-

nal, com uma tomada de decisão mais 

ágil, o que vem ao encontro das neces-

sidades do país. 

     Segundo o Observatório de Segu-

rança e Saúde do Trabalho, uma plata-

forma viabilizada pelo Ministério Públi-

co do Trabalho e OIT Brasil, de 2012 a 

2018 o número de acidentes de traba-

lhadores com carteira assinada foi su-

perior a 4,5 milhões. Desses, mais de 

17.700 foram fatais. Nesse período, o 

Instituto Nacional do Seguro Social (IN 

SS) gastou mais de R﹩ 85,2 bilhões 

com afastamentos acidentários. 

     “É uma nova abordagem, ainda mais 

relacionada a um dos valores centrais 

da companhia, o de colocar a saúde e a 

segurança das pessoas em primeiro lu- 

nosso esforço em inovação tem como 

objetivo proteger e salvar vidas. Agora, 

estaremos muito mais presentes nas fá-

bricas para gerar conhecimento técnico 

em segurança do trabalho, em um ca-

minho paralelo às questões regulató-

rias”, diz Frederici. 

     Presença digital 

     Para se relacionar com o usuário fi-

nal, a área de S&C está investindo em 

plataformas digitais com foco em públi-

cos distintos. A execução das campa-

nhas será dividida entre as agências 

Talquimy e Agência Plug. 

     Um dos projetos da Talquimy é o 

“Smart Kevlar”, uma plataforma de re-

lacionamento para promover clientes da 

DuPont na América Latina que bus-

quem atuação global. No canal, no ar 

desde 2018 (http://smartkevlar.com/), 

os clientes protagonizam uma série de 

ações envolvendo um time de agentes 

que precisam cumprir missões especí-

ficas. A cada episódio, um cliente dife-

rente é destacado dentro do enredo da 

série. 

     Duas plataformas de referência da 

DuPont também foram reformuladas. A 

DuPont™ SafeSPEC™ 

(safespec.dupont.com.br), que ajuda os 

profissionais a obterem informações 

detalhadas de tecnologias de proteção, 

foi atualizada. Já o blog Falando de 

Proteção (falandodeprotecao.com.br), 

com foco em conteúdo sobre o seg-

mento, ganhou uma versão em espa-

nhol. 

N 
CIPANET 

 
 

Um pacote com 59 dinâmicas, agora em vídeos explicativos, 
voltadas para treinamentos. Ferramenta para desenvolver 

pessoas e eliminar acidentes de trabalho 
https://go.hotmart.com/A20470095V 

Clica e colabore com a sustentabilidade de Norminha! 

https://treinamentodanfoss.com.br/
http://www.norminha.net.br/
http://www.osegredo.com.br/
http://smartkevlar.com/
https://www.safespec.dupont.com.br/
https://falandodeprotecao.com.br/
http://revistacipa.com.br/dupont-volta-olhar-ao-trabalhador-para-duplicar-vendas-na-area-de-protecao-pessoal/
https://go.hotmart.com/A20470095V


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

com previsão de publicação em 2020. 

Trata de ergonomia. 

     - NR-10: em processo de revisão, 

com previsão de publicação em 2020. 

Trata de instalações elétricas. 

     - NR-29: em processo de revisão, 

com previsão de publicação em 2020. 

Trata sobre o setor portuário. 

     - NR-30: em processo de revisão, 

com previsão de publicação em 2020. 

Trata sobre o setor aquaviário. 

     - NR-31: em processo de revisão, 

com previsão de publicação em 2020. 

Trata sobre agricultura, pecuária, silvi-

cultura e aquicultura. 

     - NR-32: em processo de revisão, 

com previsão de publicação em 2020. 

Trata sobre serviços de saúde. 

     - NR-6: será revisada em 2020. Trata 

de equipamentos de proteção indivi-

dual. 

     - NR-8: será revisada em 2020. Trata 

sobre segurança em edificações. 

     - NR-11: será revisada em 2020. 

Trata de transporte, Movimentação, Ar-

mazenagem e Manuseio de Materiais. 

Normas de saúde e segurança no trabalho serão revisadas para eliminar multas desnecessárias 
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blicado no Diário Oficial da União. 

     Segundo a secretaria especial de 

Previdência e Trabalho, todo o “proces-

so leva em conta a redução da buro-

cracia e simplificação dos processos 

sem alterar o sistema de proteção ao 

trabalhador”. As NRs foram criadas a 

partir da década de 1970. Elas visam a 

proteção do trabalhador e a redução de 

custos previdenciários (pensão por 

morte, auxílio-doença, auxílio-aciden-

te) e com saúde (SUS). 

     Lista 

     Confira como está o processo de re-

visão das 36 NRs existentes (eram 37, 

mas a NR-27 foi revogada em 2008): 

     - NR-2: revogada em 2019. A nor-

ma, que já estava em desuso, indicava 

que todo estabelecimento, antes de 

iniciar suas atividades, deve solicitar a 

aprovação de suas instalações ao órgão 

regional competente do Ministério do 

Trabalho. 

     - NR-1: revisada em 2019. Trata so-

bre disposições gerais. 

     - NR-3: revisada em 2019. Trata so-

bre embargo e interdição. 

     - NR-12: revisada em 2019. Trata 

sobre máquinas e equipamentos. 

     - NR-20: revisada em 2019. Trata 

sobre inflamáveis e combustíveis. 

     - NR-24: revisada em 2019. Trata 

sobre condições de higiene e conforto. 

     - NR-28: revisada em 2019. Trata 

sobre fiscalização e penalidades. 

     - NR-16: revisada em 2019. Trata 

sobre atividades e operações perigo-

sas. 

     - NR-15: revisada parcialmente em 

2019. Foi revisto item sobre benzeno e 

cancerígenos.  Revisão será finalizada  

Norminha, 23/01/2020 
Por Jéssica Sant'Ana - Gazeta do Povo 
 

     O governo vai terminar de revisar até 

novembro deste ano todas as normas 

regulamentadoras (NRs) de segurança 

e saúde no trabalho. Elas estabelecem 

uma série de medidas a serem adotadas 

pelas empresas para prevenir acidentes 

e doenças ocupacionais no ambiente de 

trabalho, sob pena de multa em caso de 

descumprimento. O objetivo da revisão, 

segundo o governo, é simplificar a le-

gislação e acabar com obrigações e 

multas que não fazem mais sentido ou 

que só existem para penalizar o empre-

gador. 

     Para o ministério da Economia, as 

NRs são burocráticas e pouco eficien-

tes. Muitas delas estão desarticuladas 

dos padrões internacionais e causam 

conflitos entre normas trabalhistas e 

previdenciárias. A pasta diz, ainda, que 

algumas NRs possuem caráter subjeti-

vo, gerando insegurança jurídica, além 

de elevado custo de implementação pa-

ra as empresas, sem que isso necessa-

riamente se reflita na redução de aci-

dentes e gastos previdenciários. Cerca 

de 20% das NRs nunca foram atualiza-

das. 

     “Para você ter uma ideia, quando eu 

cheguei aqui em janeiro, [quase] 6.900 

tipos diferentes de multas poderiam ser 

aplicadas a quem empreende neste 

país. Eu desafio qualquer um a ter o co-

nhecimento da integralidade desse co-

lossal que o Estado impõe somente na 

área de saúde e segurança do trabalho”, 

afirmou o secretário especial de Previ-

dência e Trabalho, Rogério Marinho, à 

Gazeta do Povo, em dezembro. 

     Revisão das NRs começou em 2019 

     O processo de revisão das NRs co-

meçou no ano passado. Ao longo de 

2019, o governo reviu dez normas (veja 

a lista completa ao fim desta matéria), 

sendo que uma delas foi extinta (a NR-

2). Ainda falta revisar 26 normas. 

     Segundo Marinho disse à Gazeta do 

Povo em dezembro, somente com a 

customização dessas dez normas o go-

verno conseguiu eliminar milhares de 

multas desnecessárias e fazer com que 

o setor produtivo deixe de gastar mais 

de R$ 100 bilhões ao longo de dez anos 

para cumprir as antigas exigências. 

     Uma das principais NRs revistas foi 

a de número 28, que estabelece as li-

nhas de fiscalização de cumprimentos 

das normas e as penalidades a serem a-

plicadas. A norma antiga previa 6.863 

possibilidades de multas para todo o 

setor produtivo. Após a revisão, esse 

número foi reduzido para 4.096. Ou se-

ja, foram eliminadas cerca de 2,7 mil 

autuações. O novo texto da norma regu-

lamentadora foi publicado no Diário 

Oficial no dia 24 de setembro. 

     Outra norma que foi modernizada no 

ano passado foi a NR-12, que trata so-

bre máquinas e equipamentos. Ela traz 

regras sobre local de instalação, proce-

dimentos de instalação, meios de aces-

so, dispositivos de paradas, aspectos 

ergonômicos, regras de manutenção, 

reparo, ajuste e limpeza, entre outros 

itens. 

     A  norma  foi  editada na  década  de  

1970 e revista pela última vez em 2010. 

Segundo o governo, as regras contidas 

na NR-12 eram de difícil execução e não 

estavam alinhadas a padrões interna-

cionais. Em alguns casos, exigiam que 

as empresas fizessem tantas alterações 

no maquinário que o equipamento aca-

bava perdendo a garantia. 

     Com a revisão, o novo texto da NR-

12 poderá reduzir até R$ 43,4 bilhões 

em custos para toda a indústria, no pra-

zo de vida útil dos equipamentos. A no-

va redação também deve refletir em um 

aumento entre 0,5% e 1% da produção 

industrial. Os dados foram calculados 

pela Secretaria de Política Econômica 

(SPE) do ministério da Economia. 
 

 
 

     Pente-fino nas NRs em 2020 

     Em 2020, o governo vai continuar 

debruçado no processo de revisão das 

NRs. A meta é revisar todas as 26 nor-

mas que estão pendentes, além de con-

cluir a revisão das NRs 15 e 22, iniciada 

no ano passado. 

     As normas que estão em processo 

mais avançado e devem ter seu novo 

texto publicado logo são as de número 

7, 9 e 18. A nova redação já foi aprovada 

na Comissão Tripartite Paritária Perma-

nente (CTPP). As normas tratam, res-

pectivamente, do programa de controle 

médico de saúde ocupacional, do pro-

grama de prevenção de riscos ambien-

tais e de normas de segurança no setor 

de construção civil. 

     As NRs 4, 5, 17, 10, 29, 30, 31, 32, 

e os anexos I, II e XIV da NR-15 já se 

encontram em processo de revisão. As 

demais normas pendentes ainda não ti-

veram seu processo iniciado, mas a 

previsão do governo é começar e finali-

zar os tramites ainda neste ano. 

     Como é feita a revisão 

     O trabalho de revisão das normas re-

gulamentadoras começa com a avalia-

ção inicial de um grupo técnico, coor-

denado pela Subsecretaria de Inspeção 

do Trabalho, ligada ao Ministério da E-

conomia. Esse grupo é composto por 

auditores-fiscais do trabalho, pesquisa-

dores da Fundacentro e profissionais 

do Ministério da Saúde e da Secretaria 

de Previdência. 

     Após a primeira fase, os textos são 

enviados para consulta pública. O tem-

po médio dessa consulta varia entre 30 

e 45 dias. Em casos mais complexos, é 

realizada audiência pública. Foi o que 

aconteceu com as NRs 7, 9 e 17, que 

estão em processo de revisão. 

     Depois da consulta pública, todo o 

material coletado sobre as NRs é envi-

ado para a Comissão Tripartite Paritária 

Permanente (CTPP). Essa comissão 

conta com representantes de centrais 

sindicais, das confederações dos em-

pregadores e de técnicos do governo. É 

função da comissão a construção do 

texto final da NR. Esse processo pode 

durar de um a seis meses. Ao chegar-se 

a um consenso, o novo texto da NR é pu 

Ato em 
Brasília/DF, 

marcará os 16 
anos da Chacina 

de Unaí 
Norminha, 23/01/2020 
Na próxima terça-feira, dia 28 de janei-

ro, O SINAIT realizará, em Brasília (DF), 

Ato Público em frente ao prédio do Tri-

bunal Regional Federal - TRF da 1ª Re-

gião, às 10 horas. É no Tribunal que 

ainda tramitam alguns recursos prote-

latórios dos mandantes condenados 

pelo crime. 

     No dia 28 de janeiro completam-se 

16 anos do crime de Unaí sem que ne-

nhum dos mandantes tenha sido preso, 

mesmo após serem julgados e conde-

nados pelo assassinato dos três Audi-

tores-Fiscais do Trabalho - Eratóstenes 

de Almeida Gonsalves, João Batista So-

ares Lage e Nelson José da Silva - e do 

motorista Ailton Pereira de Oliveira, to-

dos servidores do então Ministério do 

Trabalho e Emprego - MTE. Eles esta-

vam em uma estrada da zona rural do 

município mineiro, quando foram abor-

dados e assassinados com tiros à quei-

ma-roupa. N 

Proteção 

 

em 2020. 

     - NR-22: revisada parcialmente em 

2019. Foi incluído item sobre vedação 

de construção/funcionamento de áreas 

de vivência localizadas à jusante de 

barragem sujeitas à inundação em caso 

de rompimento. Revisão será finalizada 

em 2020. 

     - NR-7: Nova redação aprovada pela 

Comissão Tripartite Paritária Perma-

nente (CTPP). Será publicada em 2020. 

Trata do programa de controle médico 

de saúde ocupacional. 

     - NR-9: Nova redação aprovada pela 

Comissão Tripartite Paritária Perma-

nente (CTPP). Será publicada em 2020. 

Trata do programa de prevenção de 

riscos ambientais. 

     - NR-18: Nova redação aprovada pe-

la Comissão Tripartite Paritária Perma-

nente (CTPP). Será publicada em 2020. 

Trata de normas de segurança no setor 

de construção civil. 

     - NR-4: em processo de revisão, 

com previsão de publicação em 2020. 

Trata de serviços Especializados em 

Engenharia de Segurança e em Medici-

na do Trabalho. 

     - NR-5: em processo de revisão, 

com previsão de publicação em 2020. 

Trata sobre a Comissão Interna de Pre-

venção de Acidentes (Cipa). 

     - NR-17:  em processo  de  revisão, 

     - NR-13: será revisada em 2020. 

Trata de Caldeiras, Vasos de Pressão e 

Tubulações. 

     - NR-14: será revisada em 2020. 

Trata de fornos. 

     - NR-19: será revisada em 2020. 

Trata sobre atividades com explosivos. 

     - NR-21: será revisada em 2020. 

Trata sobre trabalho a céus abertos. 

     - NR-23: será revisada em 2020. 

Trata sobre proteção contra incêndios. 

     - NR-25: será revisada em 2020. 

Trata sobre resíduos industriais. 

     - NR-26: será revisada em 2020. 

Trata de sinalização de segurança. 

     - NR-33: será revisada em 2020. 

Trata sobre trabalhos em espaços confi-

nados. 

     - NR-34: será revisada em 2020. 

Trata sobre condições e meio ambiente 

na indústria. 

     - NR-35: será revisada em 2020. 

Trata sobre trabalho em altura. 

     - NR-36: será revisada em 2020. 

Trata sobre Empresas de Abate e Pro-

cessamento de Carnes. 

     - NR-37: será revisada em 2020. 

Trata sobre segurança e saúde em pla-

taformas de petróleo. 

N 

NR4 poderá ser 
definida até 

final de 
janeiro/2020 

Norminha, 23/01/2020 
 

Nos próximos dias 27, 28 e 29 de janei-

ro de 2020, será realiza a 3ª (Provavel-

mente a última) Reunião do Grupo - 

GTT de revisão da Norma Regulamen-

tadora 04 (Serviço Especializado em 

Engenharia de Segurança e Medicina do 

Trabalho - SESMT), a ser realizada no 

CTN da FUNDACENTRO (Rua Capote 

Valente, 710 - Pinheiros - São Paulo/ 

SP). 

     A definição da redação da NR4 é uma 

das mais esperadas pelos profissionais 

da Segurança e Saúde do Trabalho, a 

qual destinará o dimensionamento dos 

Serviços Especializados em Engenharia 

de Segurança e em Medicina do Traba-

lhonas empresas. 

     Neste momento sugestões a reforma 

da NR-4 são bem vindas e o Armando 

Henrique, um dos integrantes, se coloca 

à disposição para receber a sua suges-

tão através do e-mail: 

     armandohenrique@sintesp.org.br 

N 

 

Foto: Albari Rosa / Gazeta do Povo 

http://www.norminha.net.br/
https://www.gazetadopovo.com.br/republica/governo-vai-revisar-todas-as-nrs-de-saude-e-seguranca-no-trabalho/amp/
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://www.protecao.com.br/noticias/eventos/ato_em_brasilia_df,_marcara_os_16_anos_da_chacina_de_unai/Jyy4AAjyAc/13658


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casos de mortes de trabalhadores por amianto 
voltam a ser destaque 

Prefeitura de Araçatuba e Senac 
abrem 180 vagas para cursos 

gratuitos 
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Norminha, 23/01/2020 
      A Prefeitura de Araçatuba e o Senac 

(Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial) estão oferecendo 180 vagas 

para 7 cursos profissionalizantes. As 

inscrições vão até o dia 14 de fevereiro. 

     Gratuitos e com certificado, os cur-

sos ocorrerão nos períodos da manhã, 

tarde e noite. Estão sendo oferecidos 

cursos de operador de computador, 

cuidador infantil, auxiliar de escritório, 

educador social, assistente administra-

tivo, assistente de pessoal e empreen- 

dedor em pequenos negócios. 

     Os encaminhamentos devem ser fei-

tos pessoalmente no Balcão de Empre-

gos da Secretaria Municipal de Desen-

volvimento Econômico e Relações do 

Trabalho (SMDERT), localizado na rua 

Waldemar Alves, nº 50. Os interessados 

devem levar documentos pessoais co-

mo RG, CPF e comprovante de escola-

ridade. 

     O início das aulas está previsto para 

o dia 2 de março. As vagas são limita-

das. N 

 

Norminha, 23/01/2020 
 

    Desde novembro de 2017, em todo o 

país, o Supremo Tribunal Federal proi-

biu a produção, a comercialização e o 

uso do amianto tipo crisotila, usado, 

principalmente, para fabricação de te-

lhas e caixas d´água. Muito antes desta 

decisão, no Brasil, muitos trabalhado-

res foram diagnosticados com doenças 

associadas ao amianto. Conforme um 

levantamento da Fundacentro, apresen- 

tado em 2019 ao Supremo Tribunal Fe-

deral, no ano de 2012, de 1.333 traba-

lhadores expostos, 356 tiveram diag-

nosticadas doenças associadas ao ami-

anto, o que corresponde a 26,7% do to-

tal. 

     No início de janeiro de 2020, o Inter-

cept Brasil publicou uma matéria (aces-

se aqui) retomando a questão do amian-

to no país, denunciando que médicos 

especialistas em saúde do trabalho liga-

dos à Sama, mineradora que por mais 

de 50 anos explorou as reservas de ami-

anto em Minaçu/GO, abafaram diagnós-

ticos e mortes de trabalhadores provo-

cadas pelo mineral cancerígeno. 

     Este assunto, já vem sendo tratado 

há anos. Em 2017, o site Repórter Brasil 

lançou o documentário "Não Respire - 

Contém Amianto" (acesse aqui) que traz 

uma investigação sobre como a in-

dústria do amianto, através de doações 

para campanhas políticas, financia-

mentos a pesquisas acadêmicas e in-

vestimentos em marketing, tenta vender 

a imagem de que o tipo de minério u-

sado no mercado de telhas, chamado de 

"crisotila", não é tão nocivo assim. O 

filme teve forte repercussão e foi in-

clusive premiado como melhor filme 

pelo júri popular da 6º Mostra Ecofa-

lante de Cinema Ambiental. 

     A Revista Proteção também vem a-

bordando o assunto em diversas maté-

rias, com destaque para a reportagem 

de capa de janeiro de 2013, da jorna-

lista Marla Cardoso (acesse aqui). Con-

tinuamos divulgando por meio de nos-

so noticiário os desdobramentos do ca-

so da Sama e sobre o polêmico bani-

mento do amianto no Brasil. 

N 

Fonte: Redação Revista Proteção 

 

Norminha, 23/01/2020 
  O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, 

sancionou no último dia 13 de janeiro, 

a lei que proíbe o fornecimento de co-

pos, pratos e talheres de plástico na ci-

dade. Com a proibição, os itens devem 

não só deixar de ser oferecidos por ba-

res e restaurantes, como também não 

estarão mais disponíveis no comércio e 

em supermercados para uso domésti-

co. A legislação entra em vigor em 1º de 

janeiro de 2021. 

     Ainda neste mês, a prefeitura deve 

regulamentar a lei aprovada em junho 

do ano passado que proíbe o forneci-

mento de canudos plásticos na capital 

paulista. A Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo (Alesp) também a-

provou uma legislação semelhante a-

brangendo todo o estado. 

     O vereador Xexeu Tripoli (PV), autor 

do projeto de lei sancionado hoje, disse 

que 16% do lixo gerado pelo município 

é de plástico em diversas formas. Na 

justificativa da proposta, o vereador de- 

      

fendeu que os copos e talheres descar-

táveis sejam substituídos por itens de 

material biodegradável ou reutilizável. 

     Covas disse que antes mesmo da re-

gulamentação a proibição dos canudos 

plásticos já tem gerado impactos positi-

vos na cidade. “Ainda sem mesmo a re-

gulamentação ter saído, hoje, pratica-

mente, não se acha mais canudo que 

não seja biodegradável ou de outra al-

ternativa na cidade. Porque, muito mais 

do que a sanção pecuniária ou a fisca-

lização, a lei transformou a cultura da 

nossa população”, ressaltou. 

     Indústria contesta 

     A Associação Brasileira da Indústria 

do Plástico (Abiplast) disse que as pro- 

 

 

 

Lei proíbe copos e talheres de plástico na 
cidade de São Paulo 

 

Covas disse que, antes mesmo da regulamentação, a proibição dos canudos 

plásticos já tem gerado impactos positivos na cidade 

ibições aos produtos “trazem insegu-

rança jurídica, mexem com a competiti-

vidade e o planejamento financeiro das 

empresas, causando impacto nos in-

vestimentos, na geração de empregos e 

até mesmo na manutenção da atividade 

industrial”. 

     A representante da indústria de plás-

tico defende que em vez de proibir, o 

uso desse produtos seja regulamentado 

de forma a reduzir o consumo e garantir 

a reciclagem. “A indústria de transfor-

mação e reciclagem de material plástico 

está disposta a contribuir para a cons-

trução de soluções em conjunto”, diz o 

comunicado da associação. N 

InfoMoney 

Curso de Francês 
Online: condições 
exclusivas para 
associados da 

ANAMT 
Norminha, 23/01/2020 
 

O Grupo Ifesp oferece aos associados 

da ANAMT condições exclusivas no 

Curso de Francês Online (CFOL), com 

descontos de até 70%, de acordo com 

o programa escolhido. 

     Desenvolvido para alunos brasilei-

ros, a atividade reúne 295 aulas, mais 

de mil atividades, 700 áudios, 66 após-

tilas de exercícios, 8 e-books, provas e 

certificados. 

     Para saber mais sobre os cursos e 

as condições disponíveis, acesse o site 

do CFOL. 

N 
 

Lei proíbe copos e talheres de plástico na capital paulista 

http://www.norminha.net.br/
https://theintercept.com/2020/01/06/sama-eternit-medicos-pesquisa-negar-mortes-amianto/
https://theintercept.com/2020/01/06/sama-eternit-medicos-pesquisa-negar-mortes-amianto/
https://www.youtube.com/watch?v=NptrP1p3OQ4&fbclid=IwAR2VPGsLlqx4Z6MBFIE2X3Bfn9_jR0s1BkA61drqWDiVfMWuMp4Vsvu52wA
http://www.protecao.com.br/materias/reportagem_especial/amianto_em_debate:_divergencia_nacional/AnyAAA
https://www.infomoney.com.br/consumo/lei-proibe-copos-e-talheres-de-plastico-na-cidade-de-sao-paulo/?fbclid=IwAR2exxUMvXlzfr3gZzmNWwr4Zc12j8bGV5qh9WTffA2C3PGnn6b1-QisfQA
https://hubs.ly/H0myZsH0
https://hubs.ly/H0myZsH0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A segurança baseada em 
comportamentos 

Norminha, 23/01/2020 
            Herbert Willian Heinrich (1886-1962), norte-americano, pioneiro na área de 

engenharia da segurança industrial na década de 30, publicou o livro “Industrial 

Accident Prevention: a scientific approach”, pela McGraw-Hill em 1931, quando re-

velou sua preocupação em relação aos custos diretos e indiretos dos acidentes. En-

tão superintendente adjunto em uma Companhia de Seguros nos Estados Unidos 

(Travelers Insurance Company), em 1962, a partir da Análise de Acidentes do Tra-

balho liquidados por sua Companhia, iniciou uma investigação nas empresas em 

que os acidentes haviam ocorrido, tentando obter informações sobre os gastos adi-

cionais que as mesmas haviam tido, além das indenizações pagas pelo seguro. Em 

1931, Henrich revelou em sua pesquisa a relação 4:1 (custos diretos e indiretos) 

entre os custos dos acidentes, ou seja, os custos indiretos eram cerca de 4 vezes 

maiores do que os custos diretos para a indústria como um todo.  

     Revisando 75.000 (setenta e cinco mil) casos de lesões e doenças, observou 12. 

000 (doze mil) casos de registros segurados e 63.000 (sessenta e três mil) registra-

dos pelos gerentes de fábrica, além de relatórios atuariais de engenharia. Defendia 

a tese de que, para cada acidente grave no local de trabalho, durante a atividade 

técnica operacional no ambiente laboral, teriam ocorrido 29 acidentes com ferimen-

tos leves e 300 acidentes sem qualquer tipo de lesão. Assim, chegou-se à conclu-

são de que os acidentes sem lesão, quando investigados para determinação de 

causa e controlados a tempo hábil, não haveriam acidentes com lesão. Logo, aí está 

a verdadeira ação preventiva no ambiente laboral. 

     O livro apresenta 10 axiomas da segurança industrial, o primeiro das quais afir-

ma: “a ocorrência de uma lesão resulta invariavelmente de cinco (5) sequência com-

pleta de fatores, um fator é o próprio acidente”. Isso resume a teoria do dominó, 

quando ele acreditava que os cinco (5) fatores estão presentes para que um acidente 

ocorra: 1-ancestrais e ambiente social; 2-falha da pessoa; 3-ato inseguro ou risco 

mecânico ou físico; 4- o acidente; 5-a lesão. 

     O trabalho de Heinrich é reivindicado com base para a Teoria da Segurança Ba-

seada em Comportamento por alguns especialistas deste campo, segundo os quais 

95% de todos os acidentes de trabalho são causados por atos inseguros ou agora, 

comportamentos inadequados, quando após revisar centenas de relatórios de aci-

dentes preenchidos por supervisores. Em face desta situação, dedicou 100 (cem) 

páginas do seu livro para abordar a proteção de máquinas, atualmente conhecido 

como Equipamento de Proteção Coletiva”. 

     A segurança baseada em comportamentos é a aplicação da ciência da mudança 

de comportamento aos problemas de segurança no mundo real, ou um processo 

que cria uma parceria de segurança entre a gerência e os trabalhadores, que con-

centra continuamente as atenções e ações das pessoas no comportamento de segu-

rança diário delas e de outras pessoas. A segurança baseada em comportamento 

foca no que as pessoas fazem, analisa por que fazem e depois aplica uma estratégia 

de intervenção apoiada em pesquisa para melhorar o que as pessoas fazem. Pode-

mos afirmar que a segurança baseada em comportamento é baseada em campo 

científico mais amplo chamado de Gerenciamento do Comportamento Organizacio-

nal, que é uma subdisciplina da Análise Aplicada do Comportamento, dedicada a 

aplicação dos princípios analíticos do Comportamento em Ambientes Organizacio-

nais, quando por meio desses princípios e avaliação dos componentes se busca 

analisar e empregar antecedentes, influenciando as ações de um indivíduo antes 

que a ação ocorra e, o que ocorre como resultado das ações de alguém. Exemplifi-

cando na prática: um projeto, após análise, resulta na elaboração e instalação de 

um equipamento de proteção coletiva na área prejudicada e selecionada previa-

mente, quando no término a avaliação é eficaz em todos os sentidos, incluindo pro-

dutividade dos trabalhadores, feedback, saúde, segurança e moral da organização. 

     Segundo profissional da área de Engenharia de Segurança e Medicina do Traba-

lho Francesco de Cicco, ele é considerado o “Pai do Prevencionismo”, já que na é-

poca da revolução industrial, praticamente não se pensava em nenhuma ação, atitu-

de ou medida de prevenção. Isto começou a ficar caracterizado por volta de 1926, 

através de estudos de Heinrich, que desenvolveu uma série de ideias e de formas 

desses problemas serem gerenciados dentro das empresas, privilegiando a preven-

ção acima de tudo. 

     Observa-se aqui, neste momento que Heinrich introduziu pela primeira vez a 

ideia de acidentes sem lesão, ou seja, os acidentes com danos à propriedade. Sob 

este enfoque são considerados todos aqueles acidentes que, de uma forma ou outra, 

comprometeram a andamento normal de uma atividade, provocando danos mate-

riais. 

     Antes existiam uma grande parcela de acidentes sem lesão ignorados até então, 

e em nenhum aspecto, nem no financeiro em no que tange aos riscos potenciais 

que implica à saúde e vida do trabalhador caso algum fator contribuinte os transfor-

massem em acidente com perigo de lesão.  

     A identificação dos riscos é uma tarefa criteriosa e de capacitação individual per-

sonalizada, no qual deve fazer parte da política de toda e qualquer empresa, quando 

um trabalho coletivo entre todos os setores e trabalhadores, estudando cada tarefa 

no ambiente de trabalho deverá cadastrar todos os riscos potenciais. 

     Hierarquia de Controle 

     1-Eliminar o risco, qualquer probabilidade de ocorrência de acidente, doença ou 

lesão é a melhora ação. 

(Continua abaixo na Página 08/12) 

 
 

Acidente no trajeto não é mais 
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Norminha, 23/01/2020 
 Imagine a situação: você está indo para 

o seu trabalho e o veículo em que está 

sofre uma colisão ao longo do percurso. 

Antes, esse acidente no trajeto era con-

siderado acidente de trabalho, o que 

significa que você poderia seguir os 

protocolos padrão para afastamento e 

recebimento de auxílio-doença. Mas is-

so mudou há dois meses, quando en-

trou em vigência a Medida Provisória 

(MP) 905, que criou o programa Verde 

Amarelo. 

explica as alterações na Lei 8.213/1991 

e traz a ressalva: “O acidente de trajeto 

ocorrido a partir de 11 de novembro de 

2019, não deve ser enquadrado como 

Acidente de Trabalho”. 

     Essas alterações trazem mudanças 

práticas para empregados e emprega-

dores. 

     No caso das empresas, não é preci-

so mais emitir a Comunicação de Aci-

dente de Trabalho (CAT). Pelas regras 

atuais, acidentes de trabalho devem ser 

comunicados  até o primeiro  dia útil a- 

ATENÇÃO! 
Participe dos cursos 

organizados por 
Norminha; que além de 

ser muito bem 
capacitado, estarás 
colaborando com a 
sustentabilidade de 

nossos serviços; enviando 
as edições 

gratuitamente, todas as 
quintas-feiras para cerca 

de 4 milhões de 
profissionais. 

 

 

 

 

 

 

 

     Acidentes de percurso não são mais 

enquadrados como acidentes de traba-

lho porque a MP, além de alterar diver-

sos pontos da CLT, também mudou al-

guns itens da lei 8.213/1991, que dis-

põe sobre planos de benefícios da Pre-

vidência. O governo de Jair Bolsonaro 

revogou a alínea “d” do inciso IV do ca-

put do artigo 21. Esse artigo determi-

nava o que era equiparado a acidente de 

trabalho, e o trecho revogado mencio-

nava acidentes ocorridos “no percurso 

da residência para o local de trabalho ou 

deste para aquela, qualquer que seja o 

meio de locomoção, inclusive veículo 

de propriedade do segurado”. 

     Como a MP tem força de lei, a altera-

ção já está em vigor. Ainda assim, esse 

texto será submetido à análise do Con-

gresso Nacional, que pode fazer modifi-

cações na MP. A validade da medida é 

de 120 dias. Se não for votada até lá, 

perde a validade e as normas antigas 

voltam a valer. 

     A subsecretaria da Perícia Médica 

Federal, subordinada à secretaria espe-

cial de Previdência e Trabalho do Mi-

nistério da Economia, já alertou os peri-

tos sobre essas mudanças. O ofício-cir-

cular 1.649/2019, assinado por Karina 

Braido  Santurbano  de Teive e  Argolo, 

pós a ocorrência. O empregador que 

não faz isso paga multa pela falta de co-

municação do acidente, que pode variar 

de R$ 1,7 mil até R$ 5,8 mil. 

     Já para os empregados, esse desen-

quadramento traz mais mudanças. Ca-

so esse acidente exija que a pessoa se 

afaste do trabalho por mais de 15 dias, 

o empregado pode solicitar o auxílio-

doença comum, mas perde o direito ao 

auxílio-doença acidentário. Além disso, 

não há mais estabilidade de 12 meses 

no emprego. A mudança não altera o di-

reito de a pessoa requerer o auxílio-aci-

dente, em caso de sequelas. 

     Vale destacar ainda que, desde 

2018, a Previdência não considera es-

ses acidentes de percurso para o cál-

culo do Fator Acidentário de Prevenção 

(FAP), que é o gatilho que pode au-

mentar ou diminuir a alíquota da contri-

buição aos Riscos Ambientais do Tra-

balho (RAT), como é chamada o antigo 

Seguro de Acidente do Trabalho (SAT). 

     A discussão sobre o deslocamento 

até o trabalho ganhou força na época da 

reforma trabalhista realizada pelo go-

verno de Michel Temer (MDB). Na oca-

sião, o texto aprovado alterou um dis-

positivo da CLT e deixou de contar o 

deslocamento até o trabalho como tem-

po à disposição do empregador. 

   O entendimento sobre chamadas “ho-

ras in itinere” foi mudado pela alteração 

do parágrafo 2 do artigo 58 da CLT. “O 

tempo despendido pelo empregado 

desde a sua residência até a efetiva ocu-

pação do posto de trabalho e para o seu 

retorno, caminhando ou por qualquer 

meio de transporte, inclusive o forneci-

do pelo empregador, não será compu-

tado na jornada de trabalho, por não ser 

tempo à disposição do empregador”, 

explicita o texto que está em vigor. 

     Ainda assim, o cumprimento dessa 

norma causa divergência. Isso ocorre 

porque duas súmulas TST versam so-

bre horas em deslocamento e o tempo à 

disposição do empregador. N 

Fonte: site do jornal Gazeta do Povo 

 

 

 
 

Um pacote com 59 dinâmicas, agora em vídeos 
explicativos, voltadas para treinamentos. Ferramenta para 

desenvolver pessoas e eliminar acidentes de trabalho 
https://go.hotmart.com/A20470095V 

Clica e colabore com a sustentabilidade de Norminha! 

http://www.norminha.net.br/
https://go.hotmart.com/A20470095V


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Continuação da Página 07/12) 

     2-A redução ou substituição é uma forma de eliminar ou reduzir o risco. Isso se 

dá pela substituição de uma máquina por outra mais segura. Um produto por outros 

menos agressivo 

     3-Os controles de engenharia é fazer adequações no ambiente de trabalho que 

sejam permanentes, garantindo que máquinas, processos e produtos ofereça maior 

segurança ao trabalhador. É imprescindível que, haja uma manutenção constante 

para garantir a eficácia das medidas. Equipamento de Proteção Coletiva é um con-

trole de engenharia. 

     4-Os controles administrativos envolvem pessoas, por isso, capacitar os traba-

lhadores é deveras importante. 

     5-A utilização de EPI deve ser permanente até que as medidas superiores sejam 

implantadas, assim como nas emergências. Devem ser selecionadas com qualida-

de, as pessoas treinadas e seu uso auditado. 

     O homem é o criador e o executor. Caberá a ele, o início, o meio, o fim! 

N 
Jorge Gomes - Professor, Auditor Interno, 

Especialista em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho 
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Prêmio Sesc de Literatura recebe 
inscrições até fevereiro 

Norminha, 23/01/2020 
Por Editores de CarneTec Brasil 
 

      A Associação Brasileira de Proteína 

Animal (ABPA) e o Ministério da Agri-

cultura, Pecuária e Abastecimento (Ma-

pa), em parceria com a Agência Brasi-

leira de Promoção de Exportações e In-

vestimentos (Apex-Brasil), promoverão 

nesta quinta-feira (23), em Nova Délhi, 

na Índia, um seminário para tratar de 

parcerias entre Brasil e Índia na área de 

segurança alimentar. 

     Segundo nota da ABPA divulgada na 

segunda-feira (20), o seminário “Com-

plementariedade e Parcerias para a Se-

gurança Alimentar” terá apresentações 

da ministra da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, Tereza Cristina; do Em-

baixador do Brasil na Índia, André Cor-

rea do Lago; do presidente da Apex-

Brasil, contra-almirante Sergio Ricardo 

Segóvia Barbosa; além do diretor exe-

cutivo da ABPA, Ricardo Santin. 

     Além de  destacar parcerias  para a 

ampla oferta de alimentos à população 

indiana, o evento abordará o modelo 

produtivo brasileiro, focado na qualida-

de dos produtos, no status sanitário e 

na sustentabilidade da produção. 

     “Queremos reforçar nossa posição 

como nação parceira para a oferta de 

proteína animal em complemento à pro-

dução local, no momento em que a eco-

nomia da Índia cresce, juntamente com 

a renda média da população, o que na-

turalmente deve incrementar a presença 

de cárneos na dieta indiana”, disse San-

tin no comunicado. 

     Redução de barreiras tarifárias 

     O evento desta semana antecede 

missão presidencial do Brasil ao país a-

siático. Além do seminário, a ABPA en-

tregou à Presidência da República do 

Brasil e à ministra da Agricultura as de-

mandas do setor produtivo na pauta de 

negociações com a Índia. A principal 

delas é a redução das tarifas para a im-

portação de carnes de frango e suína  

 

brasileiras. Embora aberto para o frango 

brasileiro, o mercado indiano impõe 

tarifas de 30% para produtos inteiros, 

100% para cortes de frangos e 27% 

para suínos, segundo a associa-ção. 

     Com a segunda maior população do 

mundo, a Índia caminha para incremen-

tar sua demanda por proteínas. “Hoje, o 

consumo per capita de carne de frango 

é baixo na Índia. Com o aumento da 

renda média do país, haverá necessi-

dade de mais alimentos. Nesse quadro, 

a redução de barreiras tarifárias é fun-

damental, e beneficiará especialmente o 

consumidor indiano”, concluiu o dire-

tor executivo da ABPA. N 

Podem concorrer obras inéditas 

nas categorias conto e romance 

Norminha, 23/01/2020 
O Prêmio Sesc de Literatura abriu nesta 

semana as inscrições para sua 17ª edi-

ção. Podem participar escritores com 

obras inéditas nas categorias conto e 

romance, brasileiros ou estrangeiros 

residentes no Brasil, maiores de 18 a-

nos 

     As inscrições são gratuitas e pode-

rão ser feitas até o dia 20 de fevereiro 

pela internet. 

     Em entrevista à Agência Brasil, o 

analista de Cultura do Serviço Social do 

Comércio (Sesc) Nacional Henrique 

Rodrigues, informou que podem parti-

cipar também pessoas que se inscre-

veram em edições anteriores e não ga-

nharam o prêmio. Rodrigues lembrou 

casos de pessoas que venceram o 

concurso que tinham se inscrito em 

outros anos, não ganharam e voltaram 

a partiricipar. 

     O vencedor do prêmio no ano pas-

sado, Felipe Holloway, é um desses ca-

sos. “Ele já havia inscrito o livro dele 

em outros anos e foi melhorando o tex-

to a cada ano, até que foi vencedor”, 

disse Rodrigues. Um texto pode ser 

inscrito várias vezes, desde que seja 

inédito, isto é, não tenha sido publica-

do, ressaltou. “Vale a pena mandar de 

novo [o texto]; é de graça.” 

     Os vencedores do prêmio nas duas 

categorias literárias têm a obras publi-

cada e distribuída pela Editora Record. 

“Eles se tornam autores da Editora Re-

cord, assinam contrato de publicação e 

têm o mesmo tratamento dos outros au-

tores da casa.” A tiragem inicial mínima 

é de 2 mil exemplares. 

     Os ganhadores do Prêmio Sesc de 

Literatura são convidados a participar 

de importantes eventos internacionais, 

como a Primavera Literária Brasileira, 

realizada em Paris, o Festival Literário 

Internacional de Óbidos, em Portugal, e 

a Feira do Livro de Guadalajara, no Mé-

xico. N 

Agência Brasil 

Norminha, 23/01/2020 
Por Fernando Zanelli 
 

 A profissão de Engenheiro de Seguran-

ça do Trabalho tem se tornado cada vez 

mais valorizada. Além da fiscalização 

das condições laborais que podem re-

sultar na cobrança de multas e penali-

dades, os empregadores têm percebido 

que, ao garantir o bem-estar de seus 

colaboradores, mantêm a produtividade 

da empresa e reduzem custos com in-

denizações. 

     Através do trabalho do Engº de Se-

gurança do Trabalho é possível a redu-

zir ou eliminar os riscos de acidentes e 

doenças ocupacionais. Além disso, ele 

orienta a Comissão Interna de Preven-

ção de Acidentes (CIPA) das empresas 

e fornece instruções aos operários so-

bre o uso de EPIs como a Luva de Ras-

pa ou a Luva de Vaqueta. 
 

 
 

     Se você é TST e acha que poderia 

ganhar mais ou ser mais valorizado no 

que faz, provavelmente, está na hora de 

você se tornar um Engº em Segurança 

do Trabalho. E a gente explica exata-

mente como e o porquê! 

     Prós e contras de se tornar um En-

genheiro de Segurança do Trabalho 

     Em toda profissão há vantagens e 

desvantagens na execução de um car-

go. Levando isso em consideração, 

com a Engenharia de Segurança do Tra-

balho não seria diferente. Veja os prós 

e contras que essa área apresenta: 

     Vantagens 

     Ser mais valorizado na sua área de 

atuação: 

     É muito importante entender as ne- 

cessidades do local de trabalho e a par-

tir disso desenvolver técnicas e méto-

dos que vão  melhorar as condições de 

 

 

segurança e saúde para os operários de 

uma organização. Por ser uma função 

essencial, o cargo acaba ganhando 

muito valor agregado, prestígio e reco-

nhecimento. 

     Ter melhores oportunidades de tra-

balho e salários 

     Com o passar dos anos, as pessoas, 

principalmente os gestores das empre-

sas, perceberam a necessidade e as 

vantagens em se ter um profissional 

qualificado em Segurança do Trabalho 

que seja responsável por cuidar das 

questões atribuídas a ele. 

     Por isso, a busca por profissionais 

nessa área vem aumentando considera-

velmente. Além do mais, os salários, 

como se referem a um cargo de nível 

superior, são bem maiores que os de 

um Técnico de Segurança do Trabalho. 

     Liderar sua própria equipe 

     Apesar de ser uma área multidisci-

plinar, o Engenheiro de Segurança do 

Trabalho está posicionado em um car-

go de liderança, sendo responsável por 

coordenar a execução dos processos e 

normas dentro da empresa. 

     Desvantagens 

     Aumento das responsabilidades 

     A área é muito delicada e precisa ser 

estudada e trabalhada com muita minú-

cia já que os profissionais envolvidos 

estão lidando com a saúde e proteção 

de pessoas, o que acaba atribuindo 

uma grande responsabilidade ao pro-

fissional. 

     Flexibilidade controlada 

     Apesar de ser um cargo de lideran-

ça, as funções são baseadas na legisla-

ção trabalhista, por isso o profissional 

precisa seguir a risca as normas e pro-

cessos, gerando assim, uma limitação 

criativa. 

     Atualização constante 

     O mercado de segurança do trabalho 

precisa sempre se reinventar. Por se  

tratar de uma ciência, há um estudo 

contínuo, que se desenvolve constante-

mente, por isso,  o profissional precisa 

 

 

 

sempre se atualizar e se adaptar às 

novas técnicas, leis e regulamentações. 

     Mitos acerca da área de Engenharia 

de Segurança do Trabalho 

     1. A Segurança do Trabalho é uma 

área de atuação empírica 

     A Segurança do Trabalho não se tra-

ta apenas de garantir a proteção aos 

funcionários, mas de um estudo deta-

lhado acerca dos casos de acidentes 

trabalhistas. Para esse estudo, é impor-

tante adquirir conhecimentos de outras 

áreas como medicina, enfermagem e 

estatística, para desenvolver tecnolo-

gias como os Equipamentos de Prote-

ção Individual (EPI). 

     2. A atuação em Segurança é singu-

lar 

     Atuar em Segurança do Trabalho re-

quer uma equipe multidisciplinar. As a-

tividades especializadas em Engenharia 

de Segurança e em Medicina do Traba-

lho (SESMT), que são regulamentadas 

pelas leis trabalhistas, são compostas 

por diversas áreas especializadas para 

formar a ciência. Com isso, se tem uma 

equipe multidisciplinar que é capacita-

da para abordar diversas questões rela-

cionadas à segurança do trabalho. 

     3. A Segurança do Trabalho é opcio-

nal e flexível 

     A Segurança do Trabalho é regida 

por leis. A legislação trabalhista brasi-

leira, com mais de 30 Normas Regula-

mentadoras (NR) e várias portarias e 

decretos complementares, diz exata-

mente o que deve ser realizado para ga-

rantir o bem-estar dos colaboradores 

em cada nicho da empresa. 

     Como e onde posso me especializar 

na área? 

     É importante dizer que, por lei, só 

pode receber o título de Engenheiro de 

Segurança do Trabalho, o profissional 

que fizer um curso tecnólogo na área ou 

ainda  que tenha uma  graduação em al- 

gum curso de engenharia ou arquitetura 

e realize uma pós-graduação em Enge-

nharia de Segurança do Trabalho. 

 

 

 

 

Se um Técnico em Segurança do 

Trabalho fizer uma pós sem a 

graduação em engenharia, ele não 

poderá exercer a função 

plenamente: não podendo emitir 

laudos, nem participar de 

concursos públicos na área. 
 

     É possível encontrar o Tecnólogo 

em Segurança do Trabalho ou uma 

pós-graduação nesse segmento em di-

versas faculdades pelo país, em espe-

cial nas particulares. O importante é 

consultar se a instituição de ensino é 

bem avaliada pelo MEC (Ministério da 

Educação). 

     Como você pôde perceber, a área da 

Engenharia de Segurança de Trabalho 

tem crescido muito nos últimos tempos 

e ainda há mais mercado para a expan-

são, ainda mais com a implantação do 

eSocial. Com isso, as vagas de trabalho 

além de serem mais frequentes, valori-

zarão ainda mais o profissional qualifi-

cado. N 
 

ATENÇÃO! 
Participe dos cursos 

organizados por 
Norminha; que além de 

ser muito bem 
capacitado, estarás 
colaborando com a 
sustentabilidade de 

nossos serviços; enviando 
as edições 

gratuitamente, todas as 
quintas-feiras para cerca 

de 4 milhões de 
profissionais. 

Como se tornar um Engenheiro de Segurança do Trabalho? 

http://www.norminha.net.br/
http://www.carnetec.com.br/Industry/News/Details/89865
http://www.sesc.com.br/portal/site/premiosesc
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-01/premio-sesc-de-literatura-recebe-inscricoes-ate-fevereiro
https://zanel.com.br/como-se-tornar-um-engenheiro-de-seguranca-do-trabalho/?utm_campaign=como_se_tornar_um_engenheiro_de_seguranca_do_trabalho&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iº Encontro Beneficente em Comemoração ao 
dia Nacional do Bombeiro Profissional Civil da 

Paraíba foi realizado com sucesso! 
 

 

Secretaria de Saúde suspeita de 
coronavírus em Belo Horizonte 

 

A paciente chegou da China e está clinicamente estável 
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Norminha, 23/01/2020 
 

    O Iº Encontro Beneficente em Come-

moração ao dia Nacional do Bombeiro 

Profissional Civil da Paraíba, foi reali-

zado no último dia 11 de janeiro na Usi-

na Cultural ENERGISA em João Pessoa 

(PB). 

     Teve participação de cerca de 150 

profissionais da área de Segurança do 

Trabalho, Saúde, Bombeiros Militares, 

Bombeiros Profissional Civil, empresa-

rios de empresas do seguimento. 
 

 
 

     O evento teve as seguintes ativida-

des: 

     Qualidade de Vida com Ginastica 

Labora com SESI (Byanca) 

     Em seguida foi oferecido um Café da 

Manhã Saudável e os presentes pude-

ram prestigiar uma área de Exposição 

com mais de 10 empresas para apre-

sentação de EPI, EPC, Ferramentas, 

Cursos, Sistema de Rádio de Comuni-

cação entre outros 

     A Abertura Oficial: ficou por conta de 

Ricardo Rodrigues Sousa SESMT EPB 

Idealizador do Evento. 

     O Cel. Pedro Luís do Nascimento Ex 

Comandante Geral do CBMPB fez uma 

palestra de abertura do evento. 

     Na sequência foram proferidas pa-

lestras do sobre: NR-10, NR-35, NR-

23, Primeiros Socorros, Doação de 

Sangue e Medula entre outros. 

     Teve a participação da Unidade Mó-

vel do Hemocentro da PB, para coleta 

de sague e cadastro de doação de 

medula, sendo doada 9 bolsas de sague 

e mais de 10 cadastros para doação de 

medula. 
 

 
 

     Mais de meia tonelada de alimentos 

não perecíveis foram arrecadados entre 

os participantes. No dia 12 de janeiro, 

os alimentos arrecadados foram entre-

gues nas seguintes instituições, Hospi-

tal Padre Zé, Hospital Napoleão Laurea-

no, Abrigo de Idoso da Amém, e na casa 

de acolhimento Bom Pastor, faltando 

ainda do Hospital da FAP em CG. 

     Encerramento do I◦ Encontro Benefi-

cente em Comemoração ao dia Nacio-

nal do Bombeiro Profissional Civil da 

Paraíba foi feito pelo Presidente da As-

sociação dos Engenheiros da Paraíba, o 

Sr. Edvaldo Nunes (Engenheiro de Se-

gurança, Perito, Advogado e Escritor) 

     Parabéns a todos os participantes! 

N 

ter estado em Wuhan. 

     “De acordo com a definição atual da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), 

só há transmissão ativa do vírus na pro-

víncia de Wuhan”. O ministério também 

esclareceu que está monitorando a si-

tuação e outras medidas cabíveis serão 

tomadas assim que a OMS definir a si-

tuação de emergência. 

     Os sinais e sintomas clínicos do co-

ronavírus, também chamado de pneu-

monia indeterminada, são, principal-

mente, febre, dor, dificuldade em respi-

rar em alguns pacientes e infiltrado pul-

monar bilateral. N 

Agência Brasil 
 

 

 

Norminha, 23/01/2020 
A Secretaria de Saúde de Minas Gerais 

investiga suspeita do primeiro caso de 

coronavírus no Brasil. Trata-se de uma 

mulher brasileira de 35 anos que esteve 

recentemente na cidade chinesa de 

Shangai e chegou a Belo Horizonte no 

dia 18 de janeiro com sintomas respira-

tórios compatíveis com aqueles asso-

ciados ao coronavírus. 

 

     O caso é tratado como suspeito e 

não como uma confirmação. A paciente 

foi levada ao Hospital Eduardo de Me-

nezes, em Belo Horizonte, e as medidas 

assistenciais para redução de risco fo-

ram tomadas. Segundo a secretaria, a 

paciente está clinicamente estável. 

     A paciente relatou à equipe de Vigi-

lância em Saúde da secretaria que não 

esteve na região de Wuhan, na China, 

onde foram registrados casos de trans-

missão ativa da doença. O caso segue 

sendo investigado e os exames para 

confirmar ou descartar a possibilidade 

de se tratar do coronavírus estão em an-

damento. 

     Apesar da investigação feita pela se-

cretaria em Minas Gerais, o ministério 

da Saúde disse, em nota, que o caso 

“não se enquadra na definição de caso 

suspeito”. Ao fazer essa afirmação, a 

pasta  considera o fato da  paciente não  

 
 

Um pacote com 59 dinâmicas, agora em vídeos 
explicativos, voltadas para treinamentos. Ferramenta para 

desenvolver pessoas e eliminar acidentes de trabalho 
https://go.hotmart.com/A20470095V 

Clica e colabore com a sustentabilidade de Norminha! 
 

     Abaixo alguns dos momentos do encontro idealizado por Ricardo Rodrigues 

Sousa e organizado por uma equipe de mais 9 profissionais voluntários e parti-

cipação de mais de 150 do setor. 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

E que esse encontro possa se repetir por vários anos, registrando as ações do 

Bombeiro Civil da Paraíba 

 

 

 

http://www.norminha.net.br/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-01/secretaria-de-saude-suspeita-de-coronavirus-em-belo-horizonte
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://go.hotmart.com/A20470095V


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médico com sintomas de depressão tem 95% mais 
chance de relatar erro 

 

 
 

Veja em quais situações a ex-
esposa pode pedir pensão 

alimentícia ao ex-marido ou 
vice-versa 
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Norminha, 23/01/2020 
   É senso comum que ninguém se casa 

ou constrói um relacionamento com a 

intenção de se separar. 

     Pelo contrário, as pessoas se rela-

cionam justamente com o objetivo de 

terem uma convivência duradoura, evo-

luírem juntas e, na maioria das vezes, 

constituírem uma família. 

     Por isso, o fim de um casamento ou 

de uma união estável, em muitos casos, 

é um momento difícil e de muita sensi-

bilidade. 

     Afinal, o término significa o fim de 

um plano de vida sonhado em con-

junto, o que quase sempre gera uma 

mistura de frustrações, medos, tristezas 

e angústias. 

     Além disso, o fim de uma relação 

também pode representar o início de 

uma fase cheia de dificuldades finan-

ceiras para um dos ex-cônjuges ou ex-

companheiro (a). 

     É por isso que, nesse texto, busco 

esclarecer como funciona a obrigação 

de pagar de pensão alimentícia entre 

ex-cônjuges, no caso de casamento, ou 

entre ex-companheiros, no caso de uni-

ão estável, seja ela heterossexual ou 

homoafetiva. 

     Como funciona a pensão alimentícia 

entre ex-cônjuges ou ex-companhei-

ros? 

     A obrigação de pagar pensão ali-

mentícia pode ser determinada ao ex-

marido ou a ex-esposa, ou, ainda, ao 

ex-companheiro (a) em duas situações: 

COMO FORMA DE GARANTIR O 

SUSTENTO DO OUTRO POR TEMPO 

DETERMINADO 

     Nessa ocasião, a pensão alimentícia 

a ser paga servirá para garantir a so-

brevivência do ex-cônjuge ou ex-com-

panheiro (a) por um tempo. 

     Isto é, será pago um valor suficiente 

para que a parte vulnerável consiga so- 

 

breviver até arrumar um emprego e, as-

sim, conseguir se manter sozinha com 

o fruto do próprio trabalho. 

QUANDO O PADRÃO DE VIDA DE 

UMA DAS PARTES DIMINUI MUITO 

POR CONTA DO FIM DO 

RELACIONAMENTO 

     Isso acontece, por exemplo, nas fa-

mílias onde um dos companheiros fica 

responsável pelos cuidados da casa e 

dos filhos e chega, inclusive, a abrir 

mão da sua própria profissão para isso, 

sendo que o outro fica responsável por 

se desenvolver profissionalmente e tra-

zer dinheiro para dentro de ca-

as.⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

     Quando o relacionamento termina, 

quem passou anos e anos se dedicando 

exclusivamente aos cuidados da família 

enquanto o outro evoluiu profissional-

mente, se vê em uma situação econô-

mica difícil e frágil, sem renda e des-

locada (o) no mercado de trabalho, sem 

conseguir um emprego por falta de ex-

periência e qualificação. 

     Já o seu ex-cônjuge ou ex-compa-

nheiro (a) possui emprego, renda e u-

sufrui de uma condição econômica bem 

melhor. 

     É por isso que, buscando uma forma 

de diminuir essa diferença econômica 

entre o ex-casal devido ao rompimento 

do seu relacionamento, e garantir à par-

te mais vulnerável que seja mantido o 

padrão de vida que ela tinha antes do 

término, é possível pedir PENSÃO ALI-

MENTÍCIA ao ex-marido ou ex-esposa 

se casados eram, ou ao ex-compa-

nheiro (a) no caso de união estável. 

     A pensão alimentícia, nesse caso, 

vai além de somente garantir a sobrevi-

vência da parte vulnerável, bem como 

pode ser estipulada por prazo determi-

nado ou indeterminado. N 

Júnior Henrique de Campos 

jrhcampos@gmail.com 

     Relação bidirecional 

     Além de calcular a probabilidade de 

médicos relatarem problemas, o traba-

lho de Karina também sugere que tanto 

erros médicos podem causar sintomas 

depressivos quanto o contrário. Nos da-

dos analisados, médicos que comete-

ram um erro tiveram risco 67% maior 

de apresentar sintomas depressivos no 

futuro, na comparação com médicos 

que não relataram erros. Na direção 

contrária, a presença de sintomas de-

pressivos resultava em um risco relativo 

de 62% de relatar um erro médico no 

futuro. 

     Os números trazem implicações im-

portantes para o cuidado com os pa-

cientes. Erros médicos estão listados 

entre as causas dos “eventos adversos” 

ocorridos dentro de hospitais. Segundo 

dados do Instituto de Estudos de Saúde 

Suplementar da UFMG, 54.769 pessoas 

morreram em 2017 em decorrência de 

eventos adversos graves relacionados à 

assistência hospitalar. Mais de 36 mil 

desses casos poderiam ter sido prevê-

nidos. São números que constam no 2º 

Anuário da Segurança Assistencial 

Hospitalar no Brasil, produzido pelo 

instituto da UFMG. O anuário classifica 

como evento adverso qualquer inciden-

te que resulte em dano ao paciente. 

     Para avaliar a magnitude da associa-

ção entre erros médicos e sintomas de-

pressivos, os autores do artigo publica-

do na Jama Network Open analisaram 

estatisticamente um conjunto de dados 

extraídos de 11 estudos, utilizando uma 

metodologia conhecida como meta-

análise. Os trabalhos analisados foram 

selecionados de acordo com alguns cri-

térios, como a indexação em bases de 

dados da produção científica e ter ava-

liado os sintomas depressivos nos mé-

dicos por meio de inventários validados 

para a cultura local. País de origem e 

idioma de publicação não foram fatores 

considerados na seleção - nove dos tra- 

balhos analisados foram feitos nos 

EUA, mas houve também publicações 

do Japão e da Coreia do Sul. 

     Segundo Karina, a maior limitação 

desta abordagem está no conteúdo dos 

estudos selecionados para análise, já 

que a maioria deles se apoia em relatos 

anônimos dos médicos, sem verificar 

as informações por meio de revisão dos 

prontuários. “Embora a gente tenha es-

tudos demonstrando que a revisão de 

prontuários e o relato dos médicos, 

quando perguntados sobre erros médi-

cos importantes, têm uma correlação 

alta, a gente precisa de mais estudos 

que vão verificar erros médicos sendo 

avaliados por outras pessoas, não de-

pendendo do relato do médico em si”, 

diz a pesquisadora. 

     Prevenção e tratamento 

     Para Sonia Regina Loureiro, profes-

sora da FMRP e orientadora de Karina 

na pós-graduação, reduzir e prevenir a 

depressão entre os médicos exige dois 

focos distintos de atenção, um nas ins-

tituições e outro nos próprios médicos, 

especialmente naqueles que são resi-

dentes em formação. 

     As instituições formadoras de médi-

cos devem propor “programas de pre-

venção ao desenvolvimento e o enfren-

tamento dos problemas de saúde men-

tal, os quais são frequentes e persis-

tentes” e “avaliações organizacionais 

contínuas e sigilosas”, afirma Sonia, 

que é coautora do artigo. Ela defende 

que as instituições devem também “o-

ferecer além dos treinamentos técnicos 

estratégias sistematizadas de desenvol-

vimento de recursos pessoais como 

parte da formação médica e valorizar e 

oferecer programas de intervenção que 

abordem tanto estratégias individuais 

quanto institucionais de tratamento dos 

problemas de saúde mental, em espe-

cial da depressão”. N 

(Fonte: Jornal da USP) 

ANAMT 

Norminha, 23/01/2020 
              Um artigo veiculado na revista 

médica Jama Network Open traz infor-

mações relevantes sobre a associação 

entre saúde mental de profissionais da 

medicina e erros médicos.  Segundo a 

pesquisadora Karina Pereira Lima, pri-

meira autora do artigo veiculado em 

novembro de 2019, o texto apresenta 

um indicador preocupante: um médico 

com sintomas depressivos tem 95% 

mais chances de relatar ter cometido 

um erro médico, na comparação com 

colegas de profissão que não apresen-

tam estes sintomas. “Existem diversos 

estudos que demonstram que a depres-

são e os sintomas depressivos são alta-

mente prevalentes entre médicos, que a 

prevalência é maior do que na popula-

ção geral. Isso vai para dois lugares. 

Claro que há o prejuízo para o próprio 

médico. E, de duas décadas para cá, os 

estudos vêm sugerindo que a saúde 

mental do médico e dos outros profis-

sionais de saúde está associada à qua-

lidade do cuidado que eles prestam aos 

pacientes”, conta a pesquisadora. 

     Para chegar aos resultados, Karina e 

seus coautores fizeram uma revisão 

sistemática da literatura médica que ex-

plora a associação entre saúde mental 

dos profissionais e erros médicos. A 

pesquisa foi desenvolvida no período 

em que Karina esteve na Escola de Me-

dicina da Universidade de Michigan, 

nos Estados Unidos, para um estágio 

de pesquisa. Ela viajou durante o dou-

torado do programa de Saúde Mental 

da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto (FMRP) da USP. 

 

     Não se deve confundir a ocorrência 

de sintomas depressivos com um diag-

nóstico de depressão. A literatura médi-

ca revisada no trabalho utiliza avalia-

ções por inventário. Isso significa que 

os médicos que participaram das pes-

quisas responderam a um questionário 

que ajuda a aferir condições de saúde 

mental. Os inventários identificam sin-

tomas típicos, como humor deprimido 

na maior parte do tempo, perda de pra-

zer e interesse em atividades, alterações 

de apetite, alterações de sono e senti-

mento de culpa inadequada. “Esses in-

ventários vão perguntar sobre esses 

sintomas de depressão. Se a pessoa a-

tinge um determinado score, isso é su-

gestivo de que ela apresenta depres-

são”, explica Karina. 

     No entanto, só seria possível afirmar 

que esses médicos têm depressão se 

eles tivessem passado por uma entre-

vista clínica com um profissional de 

saúde mental qualificado para estabele-

cer o diagnóstico – o que não foi o ca-

so. 

 
 

Um pacote com 59 dinâmicas, agora em vídeos 
explicativos, voltadas para treinamentos. Ferramenta 

para desenvolver pessoas e eliminar acidentes de trabalho 
https://go.hotmart.com/A20470095V 

Clica e colabore com a sustentabilidade de Norminha! 
 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.anamt.org.br/portal/2020/01/21/medico-com-sintomas-de-depressao-tem-95-mais-chance-de-relatar-erro/
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2755851
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2755851
https://go.hotmart.com/A20470095V


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novas placas de veículos serão obrigatórias a 
partir de 31 de janeiro 

 
 

O médico pode cobrar honorários 
pelo retorno de consulta do 

paciente? 
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Norminha, 23/01/2020 
Após sucessivos adiamentos, começa a 

valer a partir do dia 31 de janeiro a obri-

gatoriedade de uso da placa do Merco-

sul em todos os estados do país. O pra-

zo atende ao estipulado na Resolução 

nº 780/2019 do Conselho Nacional de 

Trânsito (Contran), de julho do ano 

passado, que determina que as unida-

des federativas do país devem utilizar o 

novo padrão de placas de Identificação 

Veicular (PIV). 

     Desde a decisão pela adoção da pla-

ca do Mercosul, a implantação do re-

gistro foi adiada seis vezes. A adoção 

do sistema de placas do Mercosul foi 

anunciada em 2014 e, inicialmente, de-

veria ter entrado em vigor em janeiro de 

2016. Em razão de disputas judiciais a 

implantação ficou para 2017 e depois, 

adiada mais uma vez para que os ór-

gãos estaduais de trânsito pudessem se 

adaptar ao novo modelo e credenciar as 

fabricantes das placas. 

     As novas placas já são utilizadas na 

Argentina e no Uruguai. A previsão é 

que em breve comecem a valer também 

no Paraguai e na Venezuela. 

     Dos 26 estados brasileiros, já aderi-

ram à nova PIV Amazonas, Bahia, Espí-

rito Santo, Paraíba, Piauí, Paraná, Rio 

de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio 

Grande do Sul e Rondônia. 

 

Placa do Mercosul - Divulgação/Ministério das Cidades 

Padrão Mercosul será necessário para novos emplacamentos 

 

 

lha para veículos comerciais, azul para 

carros oficiais, verde para veículos em 

teste, dourado para os automóveis di-

plomáticos e prateado para os veículos 

de colecionadores. 

     Todas as placas deverão ter ainda 

um código de barras dinâmico do tipo 

Quick Response Code (QR Code) con-

tendo números de série e acesso às in-

formações do banco de dados do fa-

bricante e estampador da placa. O obje-

tivo é controlar a produção, logística, 

estampagem e instalação das placas 

nos respectivos veículos, além da veri-

ficação de autenticidade. 

N 

Agência Brasil 

Norminha, 23/01/2020 
     Esta é uma dúvida muito comum que 

enseja várias consultas aos conselhos 

de medicina por parte de pacientes e 

suas famílias. 

     Em um consulta, o paciente procura 

o médico e relata os sintomas que este-

jam lhe incomodando, e a partir dessa 

conversa inicial, o médico, de acordo 

com a técnica e necessidade no caso 

concreto, poderá fazer alguns exames 

físicos para chegar a um possível diag-

nostico. 

     De acordo com a Resolução nº 1. 

958/2010 do CFM, quando existe a ne-

cessidade de exames posteriores a con-

sulta para a elaboração do diagnóstico, 

(ex: sangue, de imagem, entre outros), 

a próxima visita deve ser considerada 

retorno médico, não podendo esta visita 

ser cobrada do paciente. 

     Ou seja, Sempre que a avaliação do 

tratamento completa não puder ser con-

cluída em uma única consulta, o pa-

ciente terá direito de retornar ao con-

sultório sem ser cobrado novamente. 

     Quando é considerada nova consul-

ta? 

     Se o paciente, ainda que seja nos 

dias subsequentes da primeira consul-

ta, tenha algum outro problema de saú-

de diferente do abordado, ao procurar o 

médico novamente, terá que pagar nova 

consulta. 

     Não existe um prazo formal de vali-

dade de consulta, no entanto, o médico 

deve observar as regras éticas e morais 

da relação médico/paciente. Logo, hos- 

pitais, clinicas, não podem estipular um 

prazo para classificar como visita de re- 

 

torno, sendo assim, os retornos podem 

acontecer em 15 dias, 30 dias ou mais, 

ou nem acontecer. 

     O médico ao finalizar a consulta, de-

ve ser claro ao dizer que deseja ver o 

paciente novamente, em por exemplo 

10 dias, e informar que esse encontro 

não será considerada nova consulta. 

     No caso de o médico entender ne-

cessário uma nova visita num prazo 

maior, por exemplo de 60 dias, deve es-

clarecer ao paciente que esta sera uma 

nova consulta, dando ciência aos inte-

ressados. É prudente que o médico a-

note na ficha técnica do paciente tais in-

formações. 

     O retorno imediato ao consultório 

para mostrar um exame laboratorial pe-

dido não caracteriza nova consulta. Já o 

retorno mediato, às vezes de semanas 

após a consulta inicial que gerou o pe-

dido de tais exames, na dependência do 

problema e se este exigir novo ato mé-

dico, o profissional pode exigir nova 

consulta. 

     Nas doenças que demandem trata-

mentos prolongados com reavaliações 

e até modificações terapêuticas, as res-

pectivas consultas poderão, a critério 

do médico assistente, ser cobradas. 

N 

Lidia Ferreira - Advogada Especialista em 

Direito médico e à Saúde Pós graduada em 

Civil e Processo Civil 
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   O Ministério Público de Minas Gerais 

(MPMG) afirmou em entrevista coletiva 

nesta terça-feira (21) que a Vale e a em-

presa de consultoria TÜV SÜD emitiam 

falsas declarações de condição de esta-

bilidade (DCE) de pelo menos dez bar-

ragens, chamadas de "top 10". A B1, 

que se rompeu em Brumadinho, na Re-

gião Metropolitana de Belo Horizonte, 

no dia 25 de janeiro de 2019, matando 

270 pessoas, está entre elas. 

     "Era uma lista mantida sigilosamen-

te, internamente, pela Vale. Uma lista de 

barragens em `situação inaceitável de 

segurança`. Era assim que eram reco-

nhecidas ao menos essas dez barra-

gens geridas pela Vale", disse coorde-

nador do núcleo criminal da força-tare-

fa do Ministério Público, William Gar-

cia Pinto Coelho. 

     O MP denunciou nesta terça-feira 

Fabio Schvartsman, ex-presidente da 

Vale, e mais 15 pessoas pelo crime de 

homicídio doloso, aquele em que há a 

intenção de matar. Eles também vão 

responder por crime ambiental, assim 

como as empresas Vale e TÜV SÜD. 

     A força-tarefa que investiga o rompi-

mento da barragem da Vale em Bru-

madinho distribuiu a denúncia para a 

Justiça ainda nesta manhã. O Minis-

tério Público afirma que a ocultação de 

informações sobre barragens acontece 

desde novembro de 2017. "Se utiliza-

ram da empresa para promover uma 

gestão de riscos opaca", disse o pro-

motor. 

     Para a força-tarefa havia uma "caixa-

preta" na Vale que omitia o real risco de  

algumas de suas estruturas. "Depois do 

rompimento da B1, diversas medidas se 

seguiram notadamente nas comarcas 

de Cocais, Mariana, Itabirito, Nova Li-

ma, Ouro Preto, Sabará, direta ou indi-

retamente com que já se reconhecia 

internamente pela Vale em conluio com 

a TUV", falou o promotor. A Vale possui 

barragens nestas cidades com níveis de 

alerta que vão do 1 ao 3. 

     A barragem I da Mina do Córrego do 

Feijão se rompeu quase um ano atrás, 

no dia 25 de janeiro de 2019, deixando 

270 vítimas. Destas, 259 foram identi-

ficadas pela Polícia Civil de Minas Ge-

rais. Os bombeiros procuram 11 desa-

parecidos, na maior operação de bus-

cas do país. 

     Em nota, a TÜV SÜD disse que está 

oferecendo "cooperação às autoridades 

e instituições no Brasil e na Alemanha 

no contexto das investigações em anda-

mento" (Leia a nota na íntegra no final 

desta reportagem). 

     A Vale disse em nota que é "pre-

maturo apontar assunção de risco 

consciente para provocar uma delibe-

rada ruptura da barragem" (Leia a nota 

na íntegra no final desta reportagem). 

     As defesas dos denunciados tam-

bém foi procurada. Os advogados do 

ex-presidente da Vale, Fabio Schvar-

tsman, disseram que a denúncia contra 

ele é injusta. (Leia a nota na íntegra no 

final desta reportagem). 

     A defesa de Felipe Figueiredo Rocha 

informou que não há nada a declarar. 

     O advogado de Joaquim Pedro de 

Toledo, Cristina Heloiza da Silva Ma-

lheiros e Renzo Albieri de Guimarães de  

 

Carvalho disse que a denúncia é "preci-

pitada, foi oferecida por autoridade in-

competente e são manifestos seus e-

quívocos jurídicos". 

 

     A defesa de Alexandre Campanha, 

Marilene Lopes e Washington Pirete to-

mou conhecimento da denúncia através 

da imprensa. "Os três denunciados 

continuam convictos de que suas ati-

vidades sempre visaram contribuir para 

a redução de riscos". 

     A defesa de César Augusto Paulino 

Grandchamp informou que só vai se 

posicionar depois que conhecer a de-

núncia. 

     Os advogados de Lúcio Cavalli e 

Silmar Silva disseram que ambos "de-

monstram grande surpresa em função 

da imputação feita, ainda mais com a 

impensável atribuição de conduta dolo-

sa". 

     A Vale confia no completo esclareci-

mento das causas da ruptura e reafirma 

seu compromisso de continuar contri-

buindo com as autoridades. N 

Proteção 
 

MP indicia Vale e TÜV SÜD no caso de Brumadinho 

     Nova placa 

     A nova placa será obrigatória apenas 

nos casos de primeiro emplacamento e, 

para quem tiver a placa antiga, no caso 

de mudança de município ou unidade 

federativa; roubo, furto, dano ou extra-

vio da placa, e nos casos em que haja 

necessidade de instalação da segunda 

placa traseira. 

     A nova placa apresenta o padrão 

com quatro letras e três números, o in-

verso do modelo atualmente adotado no 

país com três letras e quatro números. 

Também muda a cor de fundo, que pas-

sará a ser totalmente branca. A mu-

dança também vai ocorrer na cor da 

fonte para diferenciar o tipo de veículo: 

preta para veículos de passeio, verme- 

http://www.norminha.net.br/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-01/novas-placas-de-veiculos-serao-obrigatorias-partir-de-31-de-janeiro
http://www.protecao.com.br/noticias/geral/mp_indicia_vale_e_t%C3%9Cv_s%C3%9Cd_no_caso_de_brumadinho/Jyy4AAjyAA/13656
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Palavra do Zezo* 

   Desafios e oportunidades marcarão o 

ano de 2020. O ambiente de negócios 

melhorou e um otimismo moderado co-

meça a impregnar o mercado. Há pro-

messa de que governo e Congresso tra-

balharão para melhorar as condições 

regulatórias, tributárias, logísticas, 

cambiais e creditícias e, assim, elevar a 

capacidade brasileira de competição. 

     Os atuais e saudáveis índices eco-

nômicos - juros, inflação, risco Brasil, 

etc. - fundamentam a convicção de que 

a economia destravará este ano. Em-

presários, produtores rurais e os agen-

tes em geral trabalham para elevar a 

produtividade brasileira, com investi-

mento em inovação, soluções mais in-

teligentes no desenvolvimento de pro-

dutos e processos que permitem otimi-

zar os recursos materiais e humanos. 

Como se sabe, a economia está, cada 

vez mais, dependente dos avanços tec-

nológicos para reduzir custos de pro-

dução e alcançar eficiência. 

     Neste momento, estamos vivendo, 

claramente, um promissor período de 

reformas estruturais, de caráter libera-

lizante, que asseguram a volta da alme-

jada estabilidade macroeconômica. So-

mente as reformas permitem moderni-

zar os regimes trabalhista, previdenciá-

rio e tributário, criando um ambiente 

para o aumento do consumo, dos in-

vestimentos e da produção. A economia 

verde-amarela pode crescer 2,5% em 

2020, mas é preciso que o governo a-

vance na agenda de privatizações, con-

cessões de aeroportos, terminais portu-

ários, saneamento, ferrovias e rodovias. 

área da infraestrutura. As PPPs são a-

cordos entre os setores público e pri-

vado para a realização conjunta de de-

terminado serviço ou obra de interesse 

da população. A empresa fica respon-

sável pelo projeto, financiamento, exe-

cução e operação. O Estado, em contra-

partida, paga a empresa de acordo com 

o desempenho do serviço prestado. 

     É notório que a infraestrutura brasi-

leira se deteriorou. Diante da impossi-

bilidade de maior arrecadação de capi-

tal do setor privado por meio da tribu-

tação e em face da ausência de fundos 

estatais para investimento em infraes-

trutura, emerge a possibilidade do em-

prego das PPPs na captação de recur-

sos das esferas privadas. 

     Em períodos de crise e descontrole 

fiscal, o instrumento das PPPs deveria 

ser amplamente defendido e adotado. 

Mas não é o que ocorre. A Lei nº 11. 

079/2004 estabelece que o modelo das 

PPPs nada mais é do que um tipo de 

concessão, em que o Estado tem o de-

ver de pagar uma contrapartida finan-

ceira, diretamente relacionada ao atin-

gimento de marcos, cumprimento de 

metas, comprovação de excelência no 

serviço prestado, etc. Cabe aos órgãos 

da administração pública estruturar e 

definir o objeto dos contratos que pre-

tendem licitar, bem como estabelecer 

garantias firmes e sólidas ao adimple-

mento das obrigações que assumirão 

perante o parceiro privado. 

     Se as PPPs são importantes instru-

mentos para disponibilizar novos equi-

pamentos e melhorar a qualidade de 

serviços públicos oferecidos à popula-

ção, por que esta modalidade de parce- 

     O país necessita de fortes investi-

mentos em infraestrutura para sustentar 

o crescimento que vem aí. Dos R$ 3,6 

trilhões do orçamento geral da União 

para este ano, pouco mais de R$ 50 bi-

lhões estão destinados aos investimen-

tos. A crônica escassez de recursos do 

governo federal e dos governos esta-

duais deixa claro a opção mais viável: 

as PPPs (parcerias público-privadas). 

O Brasil tem imensas deficiências infra-

estruturais. A insuficiência de rodovias, 

ferrovias, hidrovias, portos, aeroportos, 

etc. encarece a produção agrícola e in-

dustrial e reduz a competitividade dos 

produtos brasileiros no mercado exter-

no. A capacidade de investimento do 

Estado brasileiro está, reconhecida-

mente, afetada pelo seu assustador e 

crescente déficit fiscal e orçamentário. 

     Nesse cenário, é desejável ampliar 

as privatizações e as concessões para 

reduzir a participação do setor público 

na economia e abrir espaço para o setor 

privado. Uma das alternativas mais pro-

missoras é a formalização das PPPs na  

ria não prosperou no Brasil? Estaria fal-

tando capacidade técnica para elabora-

ção de projetos de interesse da socie-

dade e, ao mesmo tempo, atraente para 

o investidor privado? Ou amadureci-

mento político-institucional das diver-

sas esferas do Poder Público? Em mui-

tos contratos de PPPs assinados no 

país, o próprio governo foi o gerador de 

incertezas e insegurança ao alterar cláu-

sulas e adotar casuísmos ao sabor de 

interesses políticos locais. Isso afasta 

investidores privados, que repelem ne-

gócios sujeitos a fatores sobre os quais 

não têm controle. 

     Santa Catarina tem interesse em 

uma agenda de concessões e PPPs de 

alta prioridade pública. O sistema viário 

encontra-se em mau estado. Rodovias 

federais e estaduais requerem reparos, 

terceira pista ou duplicação. N 

*José Zeferino Pedrozo, o Zezo, é presidente 

da Federação da Agricultura e Pecuária do 

Estado de SC (Faesc) e do Conselho de 

Administração do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural (Senar/SC), e ex-

presidente da Aurora Alimentos 
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  Retornando a rotina depois das, mere-

cidas, férias, este colunista se deparou 

com a falta de divulgação e de informa-

ções claras a respeito dos direitos das 

pessoas que, por algum motivo, neces-

sitam de um tratamento diferenciado 

pelo poder público, pelo judiciário ou 

pela sociedade como um todo. 

     Note que alguns setores da socieda-

de sempre veiculam mais informações 

que outros, um exemplo disso são as 

campanhas de prevenção de doenças – 

dengue, aids e outras – sempre que se 

liga a televisão, rádio ou mesmo na in-

ternet é possível ver algo do gênero. 

     Mas, e as pessoas com deficiência? 

     Pode ser que na internet você não 

receba muita informação sobre este 

assunto devido a seletividade que lhe é 

imposta nas redes – tema para quem 

sabe, um artigo em outra oportunidade 

– mas, rádio e TV noticiam apenas ca-

sos esporádicos, a exemplo, a Lei Ro-

meo Mion, voltada para pessoas com o 

espectro autista. 

     Fora estes casos, você lembra de 

imediato de algum outro caso? 

     Difícil, não é mesmo? 

     Pensando nisso, vamos tratar nesta 

humilde publicação um pouco sobre os 

principais direitos voltados para essa 

parcela tão importante da sociedade. 

     De início, podemos dizer que uma 

das principais leis, se não a principal, é 

o Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, na 

época de sua promulgação, atendia a 

aproximadamente 45,6 milhões de bra-

sileiros com algum tipo de deficiência, 

segundo pesquisa realizada pelo IBGE 

em 2010 , esse número representa 23, 

8% da população do país. 

     Antes de falarmos mais sobre quais 

são os direitos, deveres e obrigações 

das pessoas e para as pessoas com de-

ficiência, é importante trazer a tona o 

conceito, adotado pelo estatuto, de co-

mo se configura a pessoa com deficiên-

cia. 

     A resposta é encontrada logo no ar-

tigo 2º da referida lei, que tomamos a 

liberdade de transcrever na íntegra: 

     Art. 2º Considera-se pessoa com 

deficiência aquela que tem impedimen-

to de longo prazo de natureza física, 

mental, intelectual ou sensorial, o qual, 

em interação com uma ou mais bar-

reiras, pode obstruir sua participação 

plena e efetiva na sociedade em igual-

dade de condições com as demais pes-

soas. 

     A partir da leitura do artigo acima, 

pode aparecer, para o leitor a dúvida de 

o porque uma lei deve se preocupar em 

conceituar a pessoa com deficiência, a 

resposta também é encontrada na lei, 

mas agora, em seu artigo 1º: 

     Art. 1º É instituída a Lei Brasileira de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência), 

destinada a assegurar e a promover, em 

condições de igualdade, o exercício dos 

direitos e das liberdades fundamentais 

por pessoa  com deficiência,  visando à 

sua inclusão social e cidadania. 

     A lei se obrigou a conceituar pessoa 

com deficiência para que pudesse atin-

gir sua finalidade, promover a inclusão 

social e a cidadania desses brasileiros, 

que, não raras as vezes, foram deixados 

à mingua, sem respeito, sem direito, 

educação, cuidado, carinho e amor. 

     É importante lembrar ainda que não 

são apenas as deficiências visíveis que 

podem se enquadrar no conceito aqui 

descrito, a Organização Mundial da 

Saúde define como doenças crônicas as 

doenças cardiovasculares (cerebrovas-

culares, isquêmicas), as neoplasias, as 

doenças respiratórias crônicas e diabe-

tes mellitus. 

     A OMS também inclui nesse rol a-

quelas doenças que contribuem para o 

sofrimento dos indivíduos, das famílias 

e da sociedade, tais como as desordens 

mentais e neurológicas, as doenças bu-

cais, ósseas e articulares, as desordens 

genéticas e as patologias oculares e au-

ditivas. 

     Mas, e quais são os outros direitos? 

     Ora, por certo que todos os direitos 

fundamentais e essenciais garantidos a 

qualquer pessoa, também o são para as 

pessoas com algum tipo de deficiência, 

mas, por sua condição especial, alguns 

requerem uma atenção maior da socie-

dade e do Estado, sendo esse um fun-

damento da lei do estatuto da pessoa 

com deficiência, artigo 4º. 

     No campo da educação, o estatuto 

trouxe consigo o fim da cobrança de 

taxa extra em matrículas e mensalidades 

pagas por alunos com deficiência em 

universidades e instituições de ensino, 

quota de 10% para ingresso em curso 

superior, técnico ou tecnólogo, trouxe 

também, a obrigação de o poder público 

garantir pleno acesso escolar em condi-

ções de igualdade, acessibilidade e a-

poio especializado, se necessário. 

     No mercado de trabalho, prevê a re-

serva de vagas que variam de 2% a 5%, 

a depender da quantidade de emprega-

dos, caso haja descumprimento da re-

gra existe a sanção pecuniária. 

     Nos concursos públicos, existe tam-

bém a reserva de vaga, que pode chegar 

a até 20% a depender do estado, mas 

geralmente, 10% das vagas do certame 

são destinadas para as pessoas porta-

doras de deficiência. 

     No campo da saúde, é obrigatório o 

oferecimento de uma rede especializada 

de habilitação e reabilitação, além de 

garantir o acesso a hospitais e demais 

estabelecimentos públicos ou privados, 

o acesso aos planos privados de saúde 

também é garantido, bem como a garan 

tia de tratamento em domicílio, inclusi-

ve com medicamentos gratuitos e ofe-

recimento de próteses e órteses. 

     Lazer, cultura e esportes também 

são garantidos pelo Estatuto, mediante 

a acessibilidade em locais públicos, o 

que gerou a necessidade de adaptação 

também, de espaços privados, além de 

garantir assistência em caso de voo, 

dever este da companhia aérea ou ofe-

recimento de desconto para o acompa-

nhante caso comprovada sua necessi-

dade. 

     Estes são alguns dos direitos e de-

veres menos conhecidos, pois, as isen-

ções de impostos e tributos são ampla-

mente divulgadas, em especial, para a 

aquisição de veículos, tornando tenta-

dora a possibilidade de fraudes nesse 

sentido - comumente cometidas e com-

batidas. 

     No caso de impostos para a aquisi-

ção de veículos novos, existe a isenção 

do IPI e IOF, ICMS e até mesmo do IP 

VA, mas o procedimento é diferente em 

cada estado, é possível também, obter a 

isenção do IPTU, a depender do mu-

nicípio. 

     Sobre a aquisição de veículos, é im-

portante lembrar que é necessário soli-

citar a isenção junto a Receita Federal, 

em qualquer uma das delegacias espa-

lhados pelo país, mediante a apresenta-

ção de documentos específicos, a aqui-

sição pode ser feita pela própria pessoa 

ou seu representante, ainda que menor 

de 18 anos, automóvel de passageiros 

ou veículo de uso misto, de fabricação 

nacional, classificado na posição 87.03 

da Tabela de Incidência do Imposto so-

bre Produtos Industrializados (Tipi). 

     Com relação ao imposto de renda, 

as pessoas com deficiência possuem 

preferência na restituição e em casos 

mais severos, existe a possibilidade de 

isenção em rendimentos relativos a a-

posentadoria, pensão e reforma, como 

nos casos de paralisia irreversível e in-

capacitante, cegueira ou alienação 

mental. 

     No campo dos auxílios assisten-

ciais, como da previdência e assistên-

cia social, é possível obter um salário-

mínimo à pessoa com deficiência com 

renda familiar per capita inferior a 1/4 

do salário-mínimo; auxílio-reabilitação 

psicossocial de um salário-mínimo pa-

ra quem tenha recebido alta de hospi-

tais psiquiátricos. N 

Bruno Cichella Goveia 
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