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Norminha, 06/02/2020 
              A pedido do governo federal, o 

lançamento oficial da nova redação da 

Norma Regulamentadora nº 18 (Condi-

ções e Meio Ambiente de Trabalho na 

Indústria da Construção) foi adiado do 

dia 4 para o dia 10 de fevereiro. A sole-

nidade de assinatura acontecerá às 16 

horas, na sede do Sindicato dos Traba-

lhadores nas Indústrias da Construção 

Civil de São Paulo (Sintracon-SP), com 

a presença do Secretário Especial de 

Previdência e Trabalho do Ministério da 

Economia, Rogério Marinho. 

     O novo texto da NR-18 foi aprovado 

Lançamento oficial da nova 
NR-18 será no 

dia 10 de fevereiro 
Evento seria dia 04/02, mas foi adiado a pedido do Governo 

Ergonomia em discussão na CTPP para aprovação 

provação do novo texto. Texto este, que 

já tramitou elo Grupo Técnico Tripartite 

- GTT NR 17. 

     Trata-se, portanto, de uma reunião 

extraordinária, a primeira do ano, com a 

pauta única (NR17), ou seja, as demais 

Normas Regulamentadoras, que já fo-

ram revisadas e que já tramitaram nos 

demais GTTs, estão na fila para a próxi-

ma reunião ordinária. 

     DESTAQUES 

     Foi aprovada por consenso a reda-

ção do item 17.3, que regulamenta a A-

valiação Ergonômica Preliminar. Ela 

demanda adaptação às características 

psicofisiológicas dos trabalhadores, a 

fim de subsidiar a implementação das 

medidas de prevenção e adequações 

necessárias. Esta avaliação ergonômica 

preliminar é conectada ao PGR.  

      Devem ser previstos planos de ação 

específicos, conforme determina o Pro-

grama de Gerenciamento de Riscos, pa-

ra as situações de trabalho nas quais a 

organização possa agir diretamente 

com a implementação de melhorias ou 

de soluções conhecidas, atendido o 

previsto nesta NR 17 (Ergonomia). 

     O índices para avaliação dos índices 

de iluminamento (Lux) deve ser em 

conformidade com os níveis mínimos 

de iluminamento a serem observados 

nos locais de trabalho estabelecidos na  

 

 

Coronavírus: 
Esclarecimentos 
da Animaseg 

EPR – Equipamento de 
Proteção Respiratória 

Norminha, 06/02/2020 
Máscara cirúrgica NÃO é um Equipa-

mento de Proteção Respiratória 

     NÃO protege adequadamente o usu-

ário de patologias transmitidas por ae-

rossóis, pois, independentemente de 

sua capacidade de filtração, a vedação 

no rosto é precária.  

     Qual é no Brasil a Máscara equiva-

lente à N95? 

     A máscara conhecida como N95 re-

fere-se a uma classificação de filtro pa-

ra aerossóis adotada nos EUA e equi-

vale, no Brasil, à PFF2. (ou para Peça 

Semifacial com filtro P2) 

     Acesse Cartilha de Proteção Respi-

ratória contra Agentes Biológicos para 

Trabalhadores de Saúde, publicada pe-

la ANVISA sobre o tema de proteção 

respiratória que teve a participação da 

Comissão de Estudo de Proteção Res-

piratória do ABNT/CB32, elaborada 

quando da epidemia da SARS e tenha 

informações completas. 

     Higienize sempre seus EPIs, de a-

cordo c/ as orientações do fabricante.N 

 

59 Dinâmicas agora em vídeo!!! 

O QUE VOCÊ VAI RECEBER 

* + de 50 dinâmicas pensadas 

exclusivamente para o 

desenvolvimento de pessoas. 

* Todas as dinâmicas com vídeos 

explicativos para melhor 

compreensão e execução. 

* Conclusão e aplicação de fácil 

compreensão por qualquer pessoa. 

* Extra: arquivos em PDF para você 

baixar e levar as dinâmicas com você 

para onde quiser. 

Clique no link 

https://go.hotmart.com/A20470095V 

Adquira o produto agora mesmo e 

colabore com a sustentabilidade de 

Norminha! Muito Obrigado! 

 

 

no dia 18 de dezembro de 2019, em 

Brasília, durante a reunião da Comissão 

Tripartite Paritária Permanente (CTPP). 

Os interessados em participar do evento 

de lançamento podem se inscrever 

aqui. A Câmara Brasileira da Indústria 

da Construção (CBIC) transmitirá a 

solenidade ao vivo pelo seu canal do 

YouTube. 

Serviço: 

Sintracon-SP 

Local: Rua Conde de Sarzedas, 286 – 

Centro – São Paulo/SP 

Informações: (11) 3388-

4800/contato@sintraconsp.org.br N 

 

Norminha, 06/02/2020 
© José Augusto da Silva Filho 
 

      Ontem e hoje (05 e 06/02/2020) em 

Brasília DF, está acontecendo a 1ª Reu-

nião Extraordinária da Comissão Tri-

partite Paritária Permanente - CTPP, 

que está debatendo exclusivamente a 

revisão da NR17 (Ergonomia).  

     PAUTA 

    → Aprovação das Atas da 2ª, 3ª e 4ª 

Reuniões Ordinárias, ocorridas em 

2019; → NR 17.  

     REVISAO EM DISCUSSAO 

     Questões sobre Riscos Psicosso-

ciais e transtornos mentais no ambiente 

do trabalho, pausas, rodízios, organiza-

ção do trabalho, questões cognitivas, 

de conforto e qualidade de vida no 

mundo do trabalho, enfim questões psi-

cofisiológicas estão sendo debatidas e 

apreciadas por esta Comissão, para a a-  
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Comissão da MP 
do Contrato 

Verde-Amarelo 
aprova plano de 

trabalho 
Norminha, 06/02/2020 
A comissão mista que examina a medi-

da provisória do Contrato de Trabalho 

Verde-Amarelo (MP 905/2019) aprovou 

seu plano de trabalho nesta terça-feira 

(4). De acordo com o plano, o relatório 

do deputado Christino Aureo (PP-RJ) 

será apresentado depois de quatro au-

diências públicas, no dia 19 de feve-

reiro, e votado após o carnaval, em data 

ainda não agendada. Em 27 de março 

esgota-se o prazo para votação da MP 

pela Câmara dos Deputados. Na falta de 

deliberação final do Senado, a MP per-

de a validade em 20 de abril. 

     O relator admitiu o tempo exíguo pa-

ra discussão da matéria e votação do 

relatório, mas prometeu “esforço con-

centrado” diante da apreciação das 1. 

928 emendas apresentadas - um recor-

de em medidas provisórias - e requeri-

mentos de quase 100 nomes para au-

diências públicas. 

     Na quarta-feira (12) serão ouvidos 

representantes das centrais sindicais 

Central dos Trabalhadores e Trabalha-

doras do Brasil, Força Sindical, União 

Geral dos Trabalhadores, Central Única 

dos Trabalhadores e Central dos Sindi-

catos Brasileiros, além de membros do 

Departamento Intersindical de Estatísti-

ca e Estudos Socioeconômicos, Depar-

tamento Intersindical de Assessoria 

Parlamentar, Confederação Nacional da 

Indústria, Confederação Nacional do 

Comércio, Confederação Nacional de 

Saúde e das Federações das Indústrias 

de Minas Gerais, São Paulo (Fiesp) e 

Rio de Janeiro (Firjan). 

N 

SECRETARIA TRABALHO  - ARQUIVOS  - INMETRO  - ANAMT  - CBO  - CA EPI  - OBSERVATÓRIO SST  - OBSERVATÓRIO VIÁRIO  - MINISTÉRIO DA ECONOMIA  - FACEBOOK NORMINHA  -  FUNDACENTRO - OIT BRASIL  - ABHO  -  NRs   

Norma de Higiene Ocupacional n.º 11 

(NHO 11) da Fundacentro – (Avaliação 

dos Níveis de Iluminamento em Ambi-

entes de Trabalho Internos).  

     Com as alterações e revisões que 

estão ocorrendo, voltaremos a informar 

na próxima edição. N 

Por José Augusto da Silva Filho 

Jornalista - Registro nº 0089062 (SRT/SP) 

Técnico de Segurança do Trabalho 

Auditor Líder em SGSST – Redação 

 

 

 

 

 

Curso de HO em 
Presidente 
Prudente 

Confirmado! Será nos dias 12, 13 

e 14 de fevereiro de 2020 na Sala 

de Treinamento das Bebidas 

Funada! 

Temos 05 vagas 

Whats 18 99765-2705 
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A importância do treinamento para a correta utilização 
e manutenção das vestimentas antichama 

O jogo Carnívoros x Veganos 
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mesmo de peixe. Esse radicalismo se 

amplia entre os que não querem nem 

mesmo usar cintos e sapatos de couro 

de boi ou agasalhos de lã de ovelhas. E 

o curioso é que os dois polos se acu-

sam mutuamente, cada um dizendo que 

o outro é chato. Há, sim, os chatos. Mas 

também os que, educadamente, ficam 

na deles. 

     É possível uma coexistência pacífi-

ca? Por exemplo: uma família em que o 

pai não abre mão de seu filé na chapa, a 

mãe se limita a frutas e verduras, e cada 

um dos dois filhos também parte para 

posturas opostas. Em tais casos, fica 

mais complicado às famílias preparar 

almoços e jantares que atendam aos 

dois lados. Mas este cronista, mesmo 

sendo fanático pela carne bovina, en-

tende que as preferências pessoais de-

vem ser respeitadas. O que deve ser le-

vado em conta é que a tarefa de se man-

ter a saúde vai além dos hábitos alimen-

tares: praticar exercícios físicos, seja na 

academia ou em jogos esportivos ou em 

simples caminhadas pela cidade, é mais 

do que obrigação. E os médicos e nutri-

cionistas não devem ser abandonados, 

pois podem indicar, por meio de exa-

mes, dietas saudáveis tanto para carní-

voros quanto para veganos. Aquilo que 

é bom para o João nem sempre é válido 

para a Maria. O que interessa é o prazer 

à mesa, assim como a manutenção da 

disposição e da saúde. 

     O paraíso, sim, existe, nos dois la-

dos: não é preciso estabelecer uma 

guerra entre os dois extremos. Basta um 

respeitar o outro. O Brasil e o mundo já 

estão devidamente agitados e divididos 

por meio das mídias sociais, em que 

quase todas as pessoas são donas da 

verdade quando o assunto é política, 

religião e futebol. E dá-lhe o odioso uso 

de fake news... Buscar informações cor-

retas e uma alimentação equilibrada en-

tre o prazer e a qualidade de vida é obri-

gação de todos. Vou vestindo a camisa 

do time da carne, sem desdenhar os ve-

ganos. Coitados. 

N 

*Luiz Carlos Ramos, de São Paulo, 

desenvolve uma carreira jornalística 

que completa 56 anos em março, com 

multiplicidade de tipos de mídia e com 

ampla variedade de temas, além de 

acumular 27 anos como professor de 

Jornalismo na PUC-SP. Tornou-se 

colaborador da CarneTec para escrever 

crônicas em torno de curiosidades 

sobre a carne. Nestes textos, ele aplica 

o conhecimento adquirido em 

coberturas sobre agropecuária para 

jornais e revistas em oito países e em 

sete estados do Brasil. 

 

Norminha, 06/02/2020 
   Vestimentas de proteção resistentes à 

chama para riscos de arco elétrico e fo-

go repentino são uma parte muito im-

portante para o estabelecimento de um 

programa bem estruturado de seguran-

ça do trabalho. Os trabalhadores preci-

sam ser instruídos sobre a utilização 

correta para que possam se proteger 

adequadamente contra estes riscos no 

local de trabalho. 

     Entender como utilizar a vestimenta 

de proteção corretamente e como cui-

dar dela é essencial para a segurança. 

Abaixo cinco importantes razões: 

     1. Priorizar a segurança 

     O motivo mais importante para trei-

nar os trabalhadores sobre a correta uti-

lização e manutenção de suas vesti-

mentas de proteção é garantir a sua se-

gurança. O ativo mais valioso de uma 

empresa são as pessoas ,  assim, todas 

as precauções devem ser tomadas para 

protegê-las. O treinamento com certeza 

ajudará a garantir que eles entendam os 

benefícios obtidos pela utilização  ade-

quada e distinguir claramente o tipo de 

proteção que cada vestimenta oferece. 

     2. Garantir o cumprimento das nor-

mas 

     A OSHA, “Administração de Segu-

rança e Saúde Social Ocupacional dos 

Estados Unidos”, cuja principal missão 

é velar pelo cumprimento das leis da 

segurança e saúde nos ambientes de 

trabalho, exige que todos os trabalha-

dores utilizem as  vestimentas de pro-

teção para ajudar a mitigar ferimentos 

causados por quaisquer perigos identi-

ficados na avaliação de riscos origina-

dos por calor e chama de origem térmi-

ca.  Se os trabalhadores não estiverem 

cientes das regras do local de trabalho 

em relação às vestimentas, eles são 

proibidos de realizar as suas tarefas. É 

dever do empregador informar e treinar 

os trabalhadores sobre a importância 

do uso correto das vestimentas, cum-

prindo com o regulamento CFR 1910. 

132 – Equipamento de Proteção Indivi-

dual, item “f” treinamento da OSHA. 

     3. Estabelecer Boas Práticas 

     Para garantir a melhor proteção pos-

sível é necessário utilizar corretamente 

a vestimenta de proteção. Regras bási-

cas como manter as mangas sempre 

cobrindo toda extensão do braço e fe-

chadas no punho, utilizar a camisa den-

tro da calça; manter os botões fechados 

até o colarinho; são exemplos de boas 

práticas e essenciais para a devida pro-

teção dos usuários. Se a vestimenta não 

for utilizada corretamente, os usuários 

podem correr um risco elevado de feri-

mentos em áreas do corpo que estejam 

descobertas na ocorrência de  um in-

cidente de fogo repentino ou arco elé-

trico. Vestimentas muito folgadas, mui-

to curtas ou muito apertadas podem re-

presentar riscos adicionais à seguran-

ça. 

     Além de utilizar corretamente as 

vestimentas, os trabalhadores precisam 

saber qual seria a vestimenta adequada 

para cada tarefa em relação ao nível de 

energia incidente que estão expostos. 

Quando um trabalhador  entende como 

e quando usar adequadamente a sua 

vestimenta para a realização da tarefa 

envolvida, é menos provável que fique 

desprotegido ou sub-protegido no caso 

de um incidente causado por arco elé-

trico. 

     4. Entender quais os riscos a vesti-

menta protege 

     Conhecer seu desempenho frente 

aos riscos de um fogo repentino ou arco 

elétrico e outros riscos adicionais, aju-

dará os usuários e também quem espe-

cifica as vestimentas, a entender melhor 

como este importante EPI protege nas 

diversas situações laborais. É impor-

tante observar que depois que todas as 

outras medidas de proteção falharem, a 

vestimenta antichama é a última barreira 

de proteção, portanto sua utilização cor-

reta é primordial. 

     5. Ensinar sobre Cuidados e manu-

tenção adequados 

     As vestimentas de proteção devem 

ser cuidadas e lavadas de acordo com 

as instruções da etiqueta do fabricante 

para garantir a durabilidade de suas 

propriedades de proteção. Quando as  

vestimentas são mantidas adequada-

mente, as suas propriedades se man-

têm, protegendo o usuário dos riscos 

no caso de arco elétrico ou fogo repen-

tino. É importante observar que a  expo-

sição à  produtos que contenham cloro, 

alvejante ou peróxido de hidrogênio de-

gradam a resistência de qualquer fibra 

têxtil, naturais ou sintéticas, podendo 

provocar o enfraquecimento das mes-

mas. O descarte é recomendável caso 

haja rasgos, esgarçamentos ou sujida-

de impregnada não removível com as 

lavagens. O desgaste do tecido pelos e-

feitos de abrasão provenientes do uso 

devem também ser avaliados. As vesti-

mentas devem ser armazenadas em um 

ambiente limpo e livre de poeira. Quan-

do existe um programa de vestimentas 

de proteção estruturado, os trabalha-

dores ficam mais protegidos contra os 

perigos expostos no local de trabalho. 

     O treinamento sobre suas vestimen-

tas fornecerá as ferramentas necessá-

rias para se apropriarem de sua própria 

segurança. N 

Westex by Milliken 

explicativos para melhor compreensão 

e execução. 

* Conclusão e aplicação de fácil 

compreensão por qualquer pessoa. 

* Extra: arquivos em PDF para você 

baixar e levar as dinâmicas com você 

para onde quiser. 

Clique no link 

https://go.hotmart.com/A20470095V  

Adquira o produto agora mesmo e 

colabore com a sustentabilidade de 
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Norminha, 06/02/2020 
      O plenário do Senado aprovou nesta 

quarta-feira (5) a medida provisória que 

concede pensão vitalícia no valor de um 

salário mínimo (R$ 1.045,00) para cri-

anças que nasceram com microcefalia 

decorrente do zika vírus. 

     O benefício será destinado às crian-  

 

Norminha, 06/02/2020 
Crônica do Luiz Carlos Ramos* 

Vou deixar para especialistas a tarefa de 

analisar as vantagens e desvantagens 

da economia brasileira com o corona-

vírus, que surgiu na China e deixa o 

mundo intrigado. A Ásia tem sido uma 

poderosa geradora de crises: não bas-

tassem os protestos de Hong Kong 

contra o governo chinês, as ameaças da 

Coreia do Norte contra os Estados Uni-

dos, a implosão do líder militar iraniano 

por mísseis americanos em Bagdá, e a 

persistência da guerra na Síria, onde o 

governo resiste a movimentos rebeldes 

e ao Estado Islâmico, surge nova doen-

ça em território chinês, ganhando man-

chetes e influindo nas bolsas de valo-

res. 

     E, de repente, alguém pergunta: será 

que o Brasil não sai ganhando com o 

coronavírus, podendo ampliar as ex-

portações de carne bovina para a China, 

país repentinamente sob restrições ali-

mentares, a exemplo do que ocorreu 

quando da epidemia de peste suína nos 

rebanhos chineses? O tempo vai res-

ponder, logo que ficar mais clara sobre 

a possibilidade de o coronavírus chegar 

ao Brasil, alojado em algum passageiro 

de avião procedente do Oriente ou cru-

zando as fronteiras com os vizinhos na 

América do Sul. Será também o mo-

mento de testar as ações preventivas 

das autoridades públicas federais, esta-

duais e municipais. 

     Enquanto isso, as churrascarias 

continuam lotadas em quase todas as 

cidades brasileiras. A carne bovina atrai 

multidões em São Paulo e em outras 

metrópoles, seja pelo estilo gaúcho, se-

ja pela fómula argentina ou uruguaia. 

Supermercados, feiras livres e açou-

gues também continuam movimenta-

dos. Os carnívoros não dispensam um 

bom filé, seja qual for o acompanha-

mento. Os mais fanáticos repudiam as 

teses de que carne com muita gordura 

faz mal ao coração do consumidor. Os 

médicos, em geral, não proíbem a car-

ne. Ao contrário: eles apontam o fator 

positivo das propriedades da carne e 

apenas advertem que o excesso de gor-

dura animal deve ser evitado. Na outra 

ponta da linha, há os radicais vegetaria-

nos e veganos, alguns evitando se ali-

mentar de qualquer tipo de carne e até  

 
 

 

 

 

 

ças nascidas entre 1º de janeiro de 2015 

e 31 de dezembro de 2019 e que 

também recebem o Benefício de Presta-

ção Continuada (BPC). 

     Com a aprovação pelo Senado, a 

proposta segue para sanção presiden-

cial. N 

 

59 Dinâmicas agora em vídeo!!! 

O QUE VOCÊ VAI RECEBER 

* + de 50 dinâmicas pensadas 

exclusivamente para o 

desenvolvimento de pessoas. 

* Todas as dinâmicas com vídeos  

Senado aprova MP que dá pensão 
vitalícia às crianças com microcefalia 

causada pelo zika 

http://www.andreamartinsadvogados.com.br/
http://www.norminha.net.br/
http://www.carnetec.com.br/Industry/News/Details/90034
https://br.westex.com/blog/a-importancia-do-treinamento-para-a-correta-utilizacao-e-manutencao-das-vestimentas-antichama/
https://go.hotmart.com/A20470095V


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usaram minha foto para divulgar/vender um 
produto sem minha autorização. E agora? 

O perigo de usar sempre a mesma 
garrafa de água sem lavar 

 

Pesquisadores sugerem que beber água de uma garrafa reutilizada é tão ‘sujo’ 

como lamber o assento de um vaso sanitário. 
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   Um novo estudo realizado pelo tread-

millreviews descobriu que as garrafas 

de plástico que muitos reutilizam sem 

lavar com frequência estão repletas de 

germes. 

     Aliás, como destaca o jornal britâni-

co Metro, os investigadores sugerem 

que beber água de uma garrafa reuti-

lizada é tão ‘sujo’ como lamber o assen-

to de um vaso sanitário. Mas calma, em 

termos de germes e bactérias, o sanita-

rio tem muito menos do que imagina. 

     Os pesquisadores analisaram em la-

boratório garrafas de água após cada 

uma ser utilizada durante uma semana 

por um atleta. A garrafa com mais bac-

térias - em média 900 mil unidades for- 

      

madoras de colônias por centímetro 

quadrado - tinha mais bactérias do que 

a tampa da privada.  

     Na garrafa de uma pessoa comum 

foram encontradas 313.499 bactérias 

por centímetro quadrado. Tudo princi-

palmente devido à falta de limpeza entre 

as utilizações. E para piorar a situação, 

os pesquisadores descobriram que 

60% dos germes que encontraram nas 

garrafas de água eram capazes de deixar 

as pessoas doentes. 

     Mas não desista das garrafas reutili-

záveis, as garrafas que têm a tampa ‘de 

esguichar’ eram menos ‘contaminadas’, 

e beber de garrafas de aço inoxidável é 

mais saudável do que usar as de plás-

tico. N MSN 

Norminha, 06/02/2020 
 O uso de imagem sem autorização para 

fins comerciais é ato ilícito passível de 

indenização por meio de ação judicial 

que pode ser proposta na cidade de re-

sidência da pessoa cujos direitos foram 

lesados. O Superior Tribunal de Justiça 

já firmou entendimento, por meio da 

súmula nº 403, no sentido de que "In-

depende de prova de prejuízo a inde-

nização pela publicação não autorizada 

da imagem de pessoa com fins econô-

micos ou comerciais". Os valores esti-

pulados pelos tribunais têm variado de 

R$2.000,00 a R$10.000,00, podendo 

ser ainda maiores em situações excep-

cionais. 
 

 
 

     Entenda o problema 

    Vivemos na era da tecnologia, em 

que a captura de imagens e sons está 

ao alcance das mãos a todo momento. 

Nesse contexto, as redes sociais e pla-

taformas de comunicação e vendas es-

tão se popularizando, fazendo com que 

pequenos e médios empreendedores 

promovam suas marcas, serviços e 

produtos de maneira autônoma com 

bastante qualidade. 

     Ocorre que, muitas vezes, as divul-

gações com fins comerciais têm ultra-

passado as barreiras da intimidade, da 

vida privada e do direito à imagem dos 

consumidores a partir de propagandas 

não autorizadas - seja a partir da utili-

zação de serviços ou da aquisição de 

produtos, configurando dano moral. 

Nesses casos, a pessoa lesada passa a 

ter direito de reparação, geralmente fi- 

 

nanceira, pelo uso indevido de sua ima-

gem. 

     Dois casos recentes chegaram ao es-

critório e servem de exemplo para que 

se entenda a dimensão a que o pro-

blema pode chegar: 

     Fui a uma festa e usaram minha ima-

gem para a divulgação de outro evento 

     Muitas festas oferecem serviços pro-

fissionais de fotógrafo a título gratuito, 

disponibilizando as fotografias em gale-

rias virtuais para quem quiser baixá-las 

posteriormente. O fato de você posar 

para fotos individualmente ou com ami-

gos não implica em autorização para 

uso comercial de sua imagem, que não 

poderá ser utilizada em banners, flyers 

ou qualquer outro tipo de publicidade 

impressa ou digital. A autorização para 

uso econômico ou comercial do direito 

de imagem deve ser feita mediante con-

trato e, geralmente, deve prever contra-

partidas. 

     Essas regras são reforçadas em fes-

tas de teor adulto, fetiche e nudez, uma 

vez que o sigilo e a preservação da ima-

gem de quem comparece a esses even-

tos é um pressuposto intrínseco de sua 

natureza. Tanto é assim que grande par-

te desses eventos proíbe a utilização de 

celulares e/ou coloca adesivos tampan-

do a câmera fotográfica dos participan-

tes. Nesses casos, a indenização pode 

ser ainda maior caso haja uso indevido 

de imagem. 

     Adquiri um produto, postei nas re-

des sociais e a marca utilizou minha 

imagem para divulgação 

     Muitas pessoas vêm adquirindo pro-

dutos de que gostam, tornando-se ad-

miradoras da marca, de sua visão e mis-

são. Diante disso, postam fotos usando 

os produtos nas redes sociais e até 

mesmo marcam a página da empresa 

em seus perfis pessoais. Esse ato de di- 

vulgação espontâneo não pode ser lido 

como autorização tácita para uso co-

mercial pela marca, que não poderá 

sem a devida autorização fazer anún-

cios, patrocinados ou não, nem utilizar 

as fotos ou vídeos em suas plataformas 

virtuais: instagram, facebook, twitter, e-

commerce, etc.. 

     O que fazer? 

     Caso você tenha sido vítima de uma 

dessas situações, você deve: 

     1- Tirar print de todas as páginas 

que contenham sua imagem – prefe-

rencialmente com o url, o famoso http; 

     2- Tirar print de tudo que demonstre 

o alcance do uso indevido: quantidade 

de curtidas, comentários, compartilha-

mentos, bem como se foi patrocinado 

ou não - quanto maior a projeção, ma-

ior o dano e, consequentemente, a in-

denização; 

     3- Em casos mais graves, deve ser 

feita uma ata notarial no cartório de no-

tas para garantia de uma prova mais ro-

busta; 

     4- Pegar o nome, a identidade e o 

endereço de testemunhas que tenham 

visto a publicidade - elas poderão ser-

vir de testemunhas; 

     5- Obter a identificação da empresa 

ou pessoa que fez o uso indevido da 

imagem: nome, razão social, identida-

de, CPF, CNPJ, endereço - tudo que 

sirva para identificá-la no momento de 

propositura da ação; 

     6- Requerer formalmente, por meio 

escrito, a imediata retirada do ar da pu-

blicidade; 

     7- Em casos mais graves, procurar a 

delegacia de crimes cibernéticos de sua 

cidade e realizar boletim de ocor-

rência; 

     8 - Procurar um advogado de sua 

confiança para tomar as providências 

cabíveis. 

N 

Valente Reis Pessali Sociedade de 

Advogados 

contato@valentereispessali.com.br 

Norminha, 06/02/2020 
          No dia 31 de Janeiro de 2020, foi 

realizado no auditório do SENAC de 

São José do Rio Preto (SP) mais uma 

Reunião do Grupo de Estudos do Pro-

grama Sinduscon de Segurança (PSS). 

     O tema discutido foi a Nova NR-3 

Embargo e Interdição. 

     A reunião foi conduzida pelo AFT 

Wellington Yudji Kaimoti (Engenheiro), 

que no final de sua apresentação abriu 

espaço para perguntas e dúvidas a res-

peito do tema abordado. 

     O evento contou com cerca de 100 

inscritos participantes de diversas ativi-

dades econômicas e áreas profissionais 

da região de São José do Rio Preto. 

     Coordenado pelo Técnico de segu-

rança do Trabalho Douglas William Há-

kini Soares o Grupo de Estudos parti-

cipam frequentemente de reuniões para 

discutirem assuntos atuais ligados à 

prevenção de acidentes. 

 
 

     O Engenheiro Wellington Yudi Kai-

moti fez uma completa apresentação 

sobre a nova Norma Regulamentadora 3 

(NR3), norma esta que estabelece as 

diretrizes para caracterização do grave e 

iminente risco e os requisitos técnicos 

objetivos de embargo e interdição. 

N 
 

 

 

 

Grupo de estudos do PSS se 
reuniu em São José do Rio Preto 

 

Grupo de estudos do Programa Sinduscon de Segurança (PSS) é 

coordenado pelo Técnico de segurança do Trabalho Douglas 

William Hakini Soares 

http://www.norminha.net.br/
https://www.msn.com/pt-br/saude/medicina/o-perigo-de-usar-sempre-a-mesma-garrafa-de-%C3%A1gua-sem-lavar/ar-BBZuZhW
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinâmicas de grupo: ferramenta para desenvolver 
pessoas e eliminar acidentes de trabalho 

Como patentear uma invenção? 
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Norminha, 06/02/2020 
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 Regulamentado-

ras podem gerar no dia a dia. 

     E as vantagens nesse campo vão a-

lém. São respostas como uma equipe 

mais empenhada e comprometida com 

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 traba-

lhador, além do aumento da colabora-

ção entre os membros. 

     Todos esses benefícios atrelados a 

uma fundamentação teórica bem con-

solidada sobre as técnicas de Seguran-

ça do Trabalho geram um desenvol-

vimento pessoal e profissional mais e-

fetivo, um avanço na comunicação en- 

 

Para adquirir o produto, acesse o link abaixo! Todo o conteúdo pode ser baixado 

e usado a qualquer hora e em qualquer lugar. Aproveite! 

Ao adquirir esse produto você estará colaborando com a sustentabilidade da 

Revista Digital Norminha que envia gratuitamente suas edições, toda-quinta-feira, 

para mais de 3,5 milhões de profissionais de todo o Brasil! 

https://go.hotmart.com/A20470095V  
 

 

trar no sistema de peticionamento ele-

trônico do INPI. O pedido deve conter 

um conjunto de informações. Entre elas 

o requerimento, o relatório descritivo 

(separado em descrição, desenho, re-

sumo e reivindicações) e comprovante 

de pagamento da taxa correspondente. 

     Como se dá o processo de análise? 

     Por meio de seu login e do sistema 

do INPI, o candidato pode acompanhar 

o processo. Uma vez enviado o requeri-

mento, a equipe do Instituto fará uma a-

nálise preliminar formal. Caso seja 

identificada a ausência de algum docu-

mento necessário, será publicado um 

despacho com a demanda, que deverá 

ser resolvida em até 30 dias pelo inte-

ressado. 

     Finalizada esta etapa, a equipe técni-

ca fará o exame de mérito. Se for verifi-

cada alguma insuficiência ou a necessi-

dade de explicação do pedido, poderá 

ser publicado novo despacho com ou-

tras exigências. O candidato terá até 90 

dias para responder à cobrança. 

     Caso os problemas sejam sanados, 

o processo pode continuar. Se a equipe 

técnica ainda assim verificar a necessi-

dade de maiores esclarecimentos e 

complementações, pode cobrar novas 

exigências. Se forem cumpridas as o-

brigações, o processo é deferido. Se a 

conclusão for pelo não atendimento 

dos requisitos, o processo é arquivado. 

     Há necessidade de pagamento? 

     O candidato deve arcar com uma a-

nuidade que deve começar a ser paga a 

partir do terceiro ano da apresentação 

do pedido de depósito em diante. As 

taxas não são fixas, variando tanto no 

tocante ao procedimento quanto em re-

lação ao ano do pedido. 

     No site do INPI, é possível acessar a 

tabela com o conjunto das taxas, orga-

nizadas por procedimento e por ato bu-

rocrático, abarcando, por exemplo, re-

cursos, alterações de cadastro e corre-

ções. 

     Qual é o tempo de duração de uma 

patente? 

     A patente de invenção (a modalidade 

voltada ao processo industrial) tem du-

ração de 20 anos. Já o modelo de utili-

dade (a melhoria sobre objetos já exis-

tentes) tem o registro válido durante 15 

anos. Após este período, a invenção cai 

em domínio público, podendo ser ex-

plorada por outros indivíduos e empre-

sas. 

     O tempo pode ser ampliado a crité-

rio do INPI, caso a análise demore mais 

de 10 anos. O tempo médio de exame 

dos pedidos é de cerca de 9 anos e 

meio. A ampliação tem por objetivo que 

o inventor possa explorar sua criação 

por pelo menos uma década. 

     Em alguns casos, o requerente pode 

solicitar uma agilização da análise co-

mo, por exemplo, se a pessoa tem aci-

ma de 60 anos ou possui alguma defi-

ciência, se a exploração será em micro-

empresa, se o objeto estiver sendo co-

mercializado por terceiros ou se a apli-

cação for na área de desenvolvimento 

sustentável. O Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial criou um canal 

para receber dúvidas: Fale Conosco. N 

Agência Brasil 
 

Norminha, 06/02/2020 
A patente é o direito de exclusividade ao 

inventor que garante que apenas ele po-

derá explorar comercialmente aquele 

conhecimento. As patentes são impor-

tantes para proteger a propriedade inte-

lectual. No caso de quem trabalha com 

desenvolvimento de soluções tecnoló-

gicas, esse tipo de registro é essencial 

para que uma determinada empresa ou 

organização possa explorar essa inova-

ção para fins econômicos ou outros que 

achar melhor. 

     O que se enquadra no conceito de 

patente? 

     Segundo o Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial (INPI), patentes 

podem estar relacionadas a um produto, 

mas também a um processo. Elas tam-

bém se aplicam para a técnica de me-

lhoramento de utilização de um deter-

minado objeto de uso prático e aplica-

ção industrial “que resulte em melhoria 

funcional no seu uso ou em sua fabri-

cação”, conforme a Lei 9.279, de 1996. 

     Ainda de acordo com a Lei, não são 

enquadrados como patente descober-

tas; modelos científicos; métodos mate-

máticos; esquemas, métodos ou planos 

comerciais; programas de computador; 

apresentação de informações, técnicas 

de jogo ou métodos cirúrgicos e de dia-

gnóstico. 

     O que é avaliado para que um depó-

sito de patente seja bem-sucedido? 

     Embora o termo soe estranho, seu 

uso é o correto: uma patente é deposi-

tada e não registrada. E para que isso o-

corra ela deve atender a alguns critérios: 

     - Novidade: nunca ter sido divulgada 

ao público e, portanto, não constar pu-

blicada em documentos no Brasil e nem 

no exterior. Também é preciso fazer 

uma análise do "estado da técnica" atual 

da área ou setor em que a invenção se 

insere. Assim, é importante que a in-

venção avance em relação ao que já 

existe; 

     - Atividade inventiva: não ser evi-

dente ou óbvia para um técnico no as-

sunto; 

     - Aplicação industrial: possibilidade 

de ser utilizada em indústrias. 

     Como iniciar o processo? 

     A primeira recomendação para quem 

deseja depositar uma patente é fazer 

uma busca na base existente no INPI. 

Não é raro que uma invenção já tenha 

sido pensada por outras pessoas, e re-

gistrada. No site do INPI, é possível fa-

zer a busca tanto por palavra-chave, co-

mo por inventores. 

     Contudo, a base mostra os pedidos 

realizados no Brasil. A prospecção de 

patentes concedidas em outros países 

deve ser realizada em sites que reúnem 

bases internacionais. No página do INPI 

há uma seção disponibilizando links 

para isso. 

     Como entrar com o pedido? 

     O candidato deve se cadastrar no 

sistema do INPI, fornecendo as infor-

mações necessárias conforme solicita-

do. Em seguida, deve quitar a taxa im-

primindo a Guia de Recolhimento da 

União (GRU) e fazendo o pagamento, 

que varia o tipo de depósito 

     Em seguida, o interessado deve en- 

 

tre os colaboradores, além de aguçar a 

percepção de riscos, despertando o in-

teresse 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 

para melhorar a compreensão e a exe-

cução das atividades. 

     O material busca gerar motivação, 

trabalho de qualidade em equipe, cres-

cimento profissional e segurança do 

trabalho, com o objetivo de alcançar re-

sultados positivos com o índice final 

em zero risco de acidentes. Portanto, 

não perca tempo, e invista em um ma-

terial bem elaborado e pensado espe-

cialmente para incrementar gestão. 

N 
     Para adquirir o produto, acesse o 

link abaixo! Todo o conteúdo pode ser 

baixado e usado a qualquer hora e em 

qualquer lugar. Aproveite! 

https://go.hotmart.com/A20470095V  

Pacote de dinâmicas para 

desenvolver pessoas, motivar e 

eliminar os acidentes! 

VÍDEO PASSO A PASSO + 

CONTEÚDO EM PDF 

SAIBA MAIS! 
 

 

 

 

 

http://www.norminha.net.br/
https://go.hotmart.com/A20470095V
https://gru.inpi.gov.br/peticionamentoeletronico/
https://gru.inpi.gov.br/peticionamentoeletronico/
http://www.inpi.gov.br/Portal/arquivos/tabela-nova-patentes.pdf
http://www.inpi.gov.br/Portal/arquivos/tabela-nova-patentes.pdf
http://faleconosco.inpi.gov.br/faleconosco/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-01/agencia-brasil-explica-como-patentear-uma-invencao
http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/informacao/busca-de-patentes
http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/informacao/bases-de-patentes-online
http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/informacao/bases-de-patentes-online
http://formulario.inpi.gov.br/e-inpi/termo/Termo.jsp?action=28
http://www.inpi.gov.br/pedidos-em-etapas/pague-gru
http://www.inpi.gov.br/pedidos-em-etapas/pague-gru
http://www.inpi.gov.br/pedidos-em-etapas/pague-gru
https://go.hotmart.com/A20470095V
https://go.hotmart.com/A20470095V


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 Dinâmicas agora em vídeo!!! 

O QUE VOCÊ VAI RECEBER 

* + de 50 dinâmicas pensadas 

exclusivamente para o 

desenvolvimento de pessoas. 

* Todas as dinâmicas com vídeos 

explicativos para melhor 

compreensão e execução. 

* Conclusão e aplicação de fácil 

compreensão por qualquer pessoa. 

* Extra: arquivos em PDF para você 

baixar e levar as dinâmicas com você 

para onde quiser. 

Clique no link 

https://go.hotmart.com/A20470095V 

Adquira o produto agora mesmo e 

colabore com a sustentabilidade de 

Norminha! Muito Obrigado! 

 

 

verão em que você possa se sentir can-

sado, escolher um pedaço de melancia, 

repleto de potássio, vitamina C, licope-

no e ferro, ajudará a afastar essa sensa-

ção de cansaço. 

     Estresse: a melancia é o fruto da es-

colha das pessoas que procuram aliviar 

o estresse. Ele contém grandes quanti-

dades de vitamina B6, que é usada pelo 

organismo para produzir substâncias 

químicas no cérebro que aliviam o es-

tresse, as ansiedades e ataques de pâ-

nico, a melancia é a melhor fruta de es-

colha para aliviar o estresse. 

     A fruta maravilhosa naturalmente re-

laxa os vasos sanguíneos sem os efeitos 

colaterais dos medicamentos. 

     Perder peso: A melancia pode fazer 

com que seu metabolismo funcione de 

forma mais eficiente para queimar gor-

dura, devido ao seu alto teor de água. 

     Quando consumir uma quantidade 

saldável de fibras e proteínas fará com 

que seu corpo trabalhe mais para pro-

cessar a melancia. A maioria das calo-

rias queima rapidamente depois de con-

sumir uma fatia de melancia. 

     E muitas das vezes, escolher a me-

lancia certa pode ser difícil. Na próxima 

vez que você escolher sua melancia, 

escolha uma com uma casca verde bri-

lhante. Uma cor melhor por fora nor-

malmente significa melhor cor e sabor 

por dentro. Além disso, bata na casca 

com o punho. 

Melancia é a fruta que mais ajuda combater crises 
de ansiedade e pânico 

 

 

 

Como 
funciona a 
folga da 

empregada 
doméstica no 

Carnaval? 
Norminha, 06/02/2020 
 

      Carnaval chegando, 5 dias que você 

pode aproveitar pra descansar em casa 

ou aproveitar para viajar e fazer coisas 

diferentes da rotina do dia a dia. En-

tretanto, já verificou como ficará a rotina 

da sua empregada doméstica nesse pe-

ríodo? 

     Muitos empregadores ainda ficam 

na dúvida sobre como lidar com isso, 

então preparamos esse artigo pra te aju-

dar. Boa leitura! 

     Carnaval é feriado ou ponto faculta-

tivo? 

     Antes de mais nada, vamos esclare-

cer que o Carnaval é feriado apenas no 

Rio de Janeiro. Sim, só lá que existe o 

direito a folga remunerada e é apenas na 

terça-feira (famosa terça de Carnaval). 

Sábado e segunda, a vida segue. 
 

 
 

     Desta forma, se você não mora no 

Rio de Janeiro, terça de Carnaval é pon-

to facultativo. 

     Moro no Rio de Janeiro e preciso 

que minha empregada trabalhe na terça, 

como fica o pagamento? 

     Nesses casos a Lei permite que ela 

seja chamada para trabalhar, não é obri-

gatório que ela aceite então, por isso 

muito importante que seja feito um a-

cordo amigável nessas situações. 

     A empregada doméstica indo traba-

lhar o pagamento terá um adicional de 

100% sob o dia trabalhado. Não se es-

queça! 

     Como fica o trabalho da doméstica 

em ponto facultativo? 

     Ponto facultativo fica a critério do 

empregador se haverá dispensa ou não. 

Caso não seja falado nada entre as par-

tes, a empregada deve ir trabalhar nor-

malmente. Se ela não aceitar e faltar, se-

rá aplicada falta injustificada. 

     As faltas injustificadas prejudicam 

diretamente o salário e as férias da tra-

balhadora. Funciona assim, se a empre-

gada tiver faltas injustificadas durante a 

semana, ela perde automaticamente o 

direito ao DSR daquela mesma semana. 

     Quais outros pontos facultativos te-

remos ao longo de 2020? 

     24 e 25 de fevereiro, Carnaval; 

     26 de fevereiro, Quarta-feira de Cin-

zas - até às 14 horas; 

     11 de junho, Corpus Christi; 

     24 de dezembro, véspera de Natal - 

até às 14 horas; 

     31 de dezembro, véspera de Ano-

Novo - até às 14 horas. 

N 

Hora do Lar 
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Fundacentro 
disponibiliza 

depoimentos de 
especialistas 
sobre revisão 

da NR10 
Entrevistas foram realizadas na 

audiência pública 

Norminha, 06/02/2020 
Por Fundacentro/SCS - Débora Maria 

Santos 

    A Fundacentro juntamente com a Se-

cretaria do Trabalho e a Subsecretaria 

de Inspeção do Trabalho – (SIT) reali-

zaram audiência pública sobre a Norma 

Regulamentadora nº 10, cujo título atual 

é “Segurança em Instalações Elétricas e 

Serviços em Eletricidade”, que ocorreu 

no auditório Edson Hatem, em São 

Paulo/SP, no dia 03 de fevereiro. 

     De acordo com especialistas, repre-

sentantes governamentais, de trabalha-

dores e de empregadores presentes no 

evento, após apresentação dos audito-

res fiscais do Ministério do Trabalho, 

Rodrigo Vieira Vaz e Maurício Franchi, 

os comentários e as discussões do pú-

blico presente contribuíram no que se 

refere a estabelecer critérios sobre a 

norma regulamentadora, sobretudo na 

saúde e segurança dos trabalhadores. 

     Acompanhem os depoimentos nos 

vídeos abaixo: 

     Depoimento do auditor fiscal do Mi-

nistério da Economia, Marcelo Naege-

le. 

     Depoimento do analista da Funda-

centro, Swylmar dos Santos Ferreira. 

     Depoimento do Assessor da Secre-

taria do Trabalho – ME, Fernando Gal-

lego Dias. 

     Depoimento do auditor fiscal do Mi-

nistério da Economia, Maurício Fran-

chi. 

     Depoimento do auditor fiscal do Mi-

nistério da Economia, Rodrigo Vieira 

Vaz. 

     Depoimento do assessor técnico da 

Bancada dos Trabalhadores, Aguinaldo 

Bizzo de Almeida. N 

 

Norminha, 06/02/2020 
 

Olha é difícil de se ver quem não gosta 

de uma deliciosa melancia, a favorita 

dos piqueniques, a melancia é ampla-

mente considerada uma das frutas mais 

saudáveis. A melancia é rica em antio-

xidantes importantes, fornecendo fon-

tes de vitaminas A e C. 

     É totalmente livre de gordura e co-

lesterol. Também é uma fruta de limpe-

za, permitindo que a digestão sem es-

forço ocorra e seu corpo absorva fácil-

mente todos os seus minerais e nutri-

entes. 

     Benefícios 

     Hidratante: A melancia pode real-

mente fazer maravilhas para a sua pele, 

agindo como um hidratante natural e 

um toner para manter a pele fresca e 

brilhante. 

     Dieta: Totalmente sem gordura e 

com poucas calorias (aproximadamen-

te 48 calorias por xícara), a melancia é 

um alimento ideal para qualquer plano 

de dieta de verão. Substituir uma so-

bremesa de alto teor calórico por uma 

grande fatia de melancia pode ajudar 

você a perder peso neste verão. 

     Nutrição: A melancia é nutritiva de-

vido ao seu alto teor de água. A fruta 

também é rica em eletrólitos como só-

dio e potássio. Em um dia quente, os 

eletrólitos perdidos pelo suor podem 

ser nutridos com uma fatia de melancia. 

     Se caso houver um momento neste 

     É um bom sinal se o som for oco, 

pois indica que a melancia é firme. Vo-

cê nunca deve comprar uma melancia 

com uma casca verde amarela macia. 

     Nutrientes e compostos vegetais be-

néficos 

     Dentre às frutas, a melancia é uma 

das mais baixas em calorias – apenas 

46 calorias por xícara (154 gramas). Is-

so é mais baixo do que frutas com bai-

xo teor de açúcar, como bagas. 

 

     Uma fatia média de (154 gramas) de 

melancia também contém muitos ou-

tros nutrientes, incluindo estas vitami-

nas e minerais: 

     Vitamina C: 21% da ingestão diária 

de referência (IDR) 

     Vitamina A: 18% do IDR 

     Potássio: 5% do IDR 

     Magnésio: 4% da IDR 

     Vitaminas B1, B5 e B6: 3% da IDR 

     A melancia também é rica em caro-

tenóides, incluindo beta-caroteno e li-

copeno. Além disso, possui citrulina, 

um aminoácido importante. 

     O licopeno contido e outros com-

postos vegetais individuais da melan-

cia por seus efeitos anticâncer, embora 

a ingestão de licopeno esteja associada 

a um menor risco de alguns tipos de 

câncer, os resultados do estudo são va-

riados. O elo mais forte até agora pare-

ce estar entre o licopeno e os cânceres 

do sistema digestivo. 

     Parece reduzir o risco de câncer, di-

minuindo o fator de crescimento seme-

lhante à insulina (IGF), uma proteína 

envolvida na divisão celular. Níveis al-

tos de IGF estão ligados ao câncer. N 

Ranjo do Jorjão 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://go.hotmart.com/A20470095V
https://blog.horadolar.com.br/
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://www.norminha.net.br/
https://www.youtube.com/watch?v=tVQjHmLT3yg
https://www.youtube.com/watch?v=tVQjHmLT3yg
https://www.youtube.com/watch?v=tVQjHmLT3yg
https://www.youtube.com/watch?v=EIWWHE9u4yw
https://www.youtube.com/watch?v=EIWWHE9u4yw
https://www.youtube.com/watch?v=YvIRqH-vqHA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=YvIRqH-vqHA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=YvIRqH-vqHA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=hgmnfKvKOsc
https://www.youtube.com/watch?v=hgmnfKvKOsc
https://www.youtube.com/watch?v=hgmnfKvKOsc
https://www.youtube.com/watch?v=nA01XPBInnc
https://www.youtube.com/watch?v=nA01XPBInnc
https://www.youtube.com/watch?v=nA01XPBInnc
https://www.youtube.com/watch?v=k2eGRLZ-5jM
https://www.youtube.com/watch?v=k2eGRLZ-5jM
https://www.youtube.com/watch?v=k2eGRLZ-5jM
https://www.ranchodojorjao.com.br/post/melancia-%C3%A9-a-fruta-que-mais-ajuda-combater-crises-de-ansiedade-e-p%C3%A2nico


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 Dinâmicas agora em vídeo!!! 

O QUE VOCÊ VAI RECEBER 

* + de 50 dinâmicas pensadas 

exclusivamente para o 

desenvolvimento de pessoas. 

* Todas as dinâmicas com vídeos 

explicativos para melhor 

compreensão e execução. 

* Conclusão e aplicação de fácil 

compreensão por qualquer pessoa. 

* Extra: arquivos em PDF para você 

baixar e levar as dinâmicas com você 

para onde quiser. 

Clique no link 

https://go.hotmart.com/A20470095V 

Adquira o produto agora mesmo e 

colabore com a sustentabilidade de 

Norminha! Muito Obrigado! 

 

As doenças no meio laboral reconhecidas 
como acidentes de trabalho 

Norminha, 06/02/2020 
                Foi no século XVI que algumas poucas observações começaram a surgir, 

evidenciando a possibilidade de que o trabalho pudesse ser causador de doenças, 

já que nos casos de acidentes, a lesão, visível de imediato, sensibilizava com maior 

potencial de emoção, o que nos casos de doenças não ocorria. 

     As primeiras referências escritas, relacionadas ao ambiente de trabalho e dos 

riscos inerentes a eles, datam de 2.360 a. C., encontradas em um papiro egípcio, o 

“Papiro Seller II” referindo-se aos ferreiros e fundidores nas goelas do forno; pe-

dreiros, barbeiros, tecelões, lavadeiras, tintureiros. Depois desta época, em 460 a. 

C. Hipócrates, considerado o “Pai da Medicina”, também aborda os acidentes e do-

enças de trabalho. E, em 1556, George Bauer publicou o livro “De Re Metallica”, 

onde foram estudados os problemas relacionados à extração de minerais, argentí-

feros e auríferos, além da fundição de prata e ouro. Ele também discute os acidentes 

do trabalho e as doenças mais comuns entre os trabalhadores em minas, quando 

destaca a “asma dos mineiros”, que segundo o autor era provocada por poeiras 

corrosivas, cuja descrição dos sintomas e rápida evolução da doença demonstra-

ram tratar-se de silicose, cuja origem não ficou claramente descrita. O interessante 

é que, passados onze (11) anos, mais de uma década, após a publicação desta obra, 

surge a primeira Monografia sobre as relações entre o trabalho e doença, de autoria 

de Aureolus Theophrastus Bembastus von Hohenheim, o famoso Paracelso, intitu-

lada “Dos ofícios e doenças das montanhas”, onde foram realizadas inúmeras ob-

servações relacionados aos métodos de trabalho e substâncias manuseadas, com 

doenças. Observou-se já, na época da sua obra, o problema de saúde ocupacional 

relacionada com a silicose e intoxicações pelo chumbo e mercúrio, sofrida pelos 

trabalhadores em minas e fundidores de metais. 

     A parte triste desta história importante foi que, durante mais de um século, ou 

seja, mais de cem (100) anos, os estudos foram simplesmente ignorados, não sen-

do feito nada em relação a proteção dos trabalhadores envolvidos nesses processos 

insalubres, o que deve ter permitido um grande número de vítimas. Somente em 1. 

700, com a publicação da obra “De Morbis Artificum Diatriba”, do médico italiano 

Bernardino Ramazzini que o assunto de doença do trabalho começou a ter reper-

cussão. Ramazzini, considerado o “Pai da Medicina do Trabalho”, descreveu uma 

série de doenças relacionadas a 50 profissões, alertando para os riscos de diversas 

doenças que qualquer trabalhador poderia ser alvo. E, acreditem, novamente, após 

este trabalho de Ramazzini, tudo foi ignorado por mais de meio século, em função 

da predominância das corporações de ofício com número pequeno de trabalha-

dores, tornando a incidência de doenças profissionais pequena. 

     Surgindo a revolução industrial inglesa entre 1760 e 1830, a mudança profunda 

na história da humanidade é observada com o advento das máquinas que, fiavam 

em ritmo superior ao do mais hábil artífice, quando surgem a improvisação das fá-

bricas e a mão-de-obra sem treinamento específico, constituída principalmente de 

mulheres e crianças, resultando em problemas ocupacionais seríssimos. Registra-

se na época inúmeros acidentes de trabalho, resultando em lesões sérias, pela au-

sência de proteção nas máquinas, falta de treinamento técnico operacional, horas 

excessivas de exposição aos riscos, ruídos e más condições no ambiente de traba-

lho. Novas fábricas eram abertas e novas atividades industriais eram iniciadas, 

resultando em maior número de acidentes e doenças no meio laboral sem qualquer 

meio de proteção às vítimas destes processos. 

     Em 1830, o médico inglês Robert Baker, conhecedor e estudioso da obra de Ra-

mazzini, foi nomeado pelo Parlamento Britânico como inspetor médico de fábrica, 

surgindo daí o primeiro serviço médico industrial em todo o mundo. 

     Em 1831, um relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, sob a chefia de 

Michael Saddler, observava: “Diante desta Comissão desfilou longa procissão de 

trabalhadores, homens e mulheres, meninos e meninas, abobalhados, doentes, 

deformados, degradados na qualidade humana, cada um deles era clara a evidência 

de uma vida arruinada, um quadro vivo da crueldade do homem para com o homem, 

uma impiedosa condenação daqueles legisladores que, quando em suas mãos deti-

nham o poder imenso, abandonaram os fracos à capacidade dos fortes”.  

     Observamos nos dados registrados abaixo, no período de vinte anos, um au-

mento expressivo de trabalhadores expostos a riscos de lesões por acidentes de 

trabalho, quando as doenças no ambiente laboral se destacam de forma incon-

gruente em relação aos trabalhadores expostos no período, significando que não 

se está tendo um trabalho efetivo de prevenção pelos gestores da engenharia de se-

gurança e medicina do trabalho conforme NR 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MTE / RAIS, MPS / AEPS com algumas ressalvas – (CONTINUA NA PÁGINA ABAIXO 07/12) 

Tecno Fidta 2020: um celeiro de 
novas soluções tecnológicas em 

Buenos Aires 

 

Os equipamentos e soluções mais utilizados na cadeia produtiva de alimentos 

serão exibidos na Tecno Fidta 2020 (Divulgação/Messe Frankfurt Argentina) 
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Em decisão inédita, 
TST diz que 

motorista não é 
empregado do 

Uber 
Norminha, 06/02/2020 
    Por unanimidade, a Quinta Turma do 

Tribunal Superior do Trabalho (TST) 

decidiu ontem (5/02) negar o vínculo 

empregatício de um motorista com o 

aplicativo de transporte Uber. Trata-se 

da primeira decisão da última instância 

trabalhista sobre o tema. 

     A medida tem efeito imediato so-

mente para o caso de um motorista es-

pecífico, mas abre o primeiro preceden-

te do tipo no TST, de onde se espera 

uma unificação do entendimento sobre 

o assunto na Justiça do Trabalho. Isso 

porque, em instâncias inferiores, têm 

sido proferidas decisões conflitantes a 

respeito dos aplicativos de transporte 

nos últimos anos. 

     O TST considerou ainda que o paga-

mento recebido pelo motorista não é 

um salário, e sim uma parceria comer-

cial na qual o rendimento é dividido en-

tre o Uber e o motorista. Esse é um dos 

principais pontos da defesa do aplicati-

vo, que alega não ser uma empresa de 

transporte. 

     Dessa maneira, o tribunal revogou 

decisão da 15ª Turma do Tribunal Regi-

onal do Trabalho da 2ª Região (TRT2), 

segunda instância da Justiça trabalhista 

com sede em São Paulo, que em agosto 

de 2018 havia reconhecido o vínculo 

empregatício entre o motorista Marco 

Vieira Jacob e o Uber. N Ag. Brasil 

      “O evento conta com empresas de 

renome, nacionais e internacionais, que 

exibirão suas últimas novidades”, afir-

ma Fabián Natalini, gerente da Tecno 

Fidta. 

     Asuan, Bizerba, Busch Argentina, 

Castellini Food Tech, Heat & Control, 

 

 

     Para a sua próxima edição, que será 

realizada de 15 a 18 de setembro em 

Buenos Aires, a entidade organizadora, 

Messe Frankfurt Argentina, antecipa um 

aumento de 10% no número de expo-

sitores em relação à edição de 2018, 

alcançando um total de 180 empresas. 

     Os expositores mostrarão uma am-

pla e diferenciada variedade de máqui-

nas e equipamentos para o processa-

mento de carne, tais como moedores, 

embutidoras, cortadoras e linhas de câ-

maras de maturação, cozimento e defu-

mação. Haverá, também, empresas de-

dicadas ao segmento de aditivos ali-

mentares e, portanto, estas exibirão 

suas linhas de antioxidantes, corantes, 

fosfatos e pré-misturas. 

     Os visitantes poderão encontrar no 

pavilhão de exposições diferentes servi-

ços industriais, que incluem empresas 

que projetam plantas frigoríficas, de 

certificação e de auditorias, bem como 

assessores, consultores e fornecedores 

de outras soluções. 

     Além disso, será apresentada uma 

grande gama de equipamentos de sani-

tização industrial, como as máquinas e 

sistemas de lavagem, esterilizadores de 

facas, lâminas e ferramentas, além de 

produtos químicos especiais para hi-

giene e desinfecção. 

 

 

 

Norminha, 06/02/2020 
           A Tecno Fidta é uma das maiores 

exposições de tecnologia alimentícia da 

América do Sul e apresenta, a cada dois 

anos, ao longo de quatro dias, os equi-

pamentos, máquinas e soluções que 

são mais utilizados na cadeia produtiva. 

Interbion, Jarvis Argentina, Kentmaster, 

MULTIVAC, Poly-Clip, Prime Interna-

tional, Urschel Latinoamérica e Ulma 

Packaging são apenas algumas das 

empresas que já confirmaram sua parti-

cipação como expositores. 

     O gerente do evento enfatiza que, 

"além do componente tecnológico, a 

exposição também fomentará a gera-

ção, atualização e divulgação de conhe-

cimento por meio de suas diversas ati-

vidades acadêmicas". 

     Será dessa forma que os visitantes 

poderão participar de uma grande 

quantidade de conferências, seminários 

e workshops no âmbito da edição de 

2020. Essas sessões, que serão minis-

tradas por reconhecidos especialistas e 

pesquisadores, terão temas diferentes 

de discussão, os quais estarão exclusi-

vamente centrados no ramo de proces-

samento de alimentos e bebidas e suas 

tecnologias. 

     “O objetivo é gerar uma troca, para 

que os visitantes também se sintam 

partícipes do espaço e se enriqueçam 

com os debates”, afirma Natalini. 

     As Rodadas de Compradores de 

Tecnologia Alimentícia, de Aditivos e 

Ingredientes do Cone Sul, mais uma 

vez, terão destaque durante essa edição 

do evento, e conectarão compradores 

internacionais aos expositores argenti-

nos em condições de exportar.  

     “O evento na Argentina também é 

uma porta de entrada para os mercados 

mais dinâmicos de todo o mundo, não 

apenas o sul-americano”, finaliza Nata-

lini. “A Tecno Fidta é muito mais do que 

uma feira de exposições, é um encon-

tro, uma celebração.” 

     Para mais informações sobre o e-

vento, confira aqui o site da Tecno Fidta 

2020. 

CARNETEC 

   

Anos 

Trabalhadore

s Expostos 

Doenças 

Ocupacionais  

1970 7.284.022 5.937* 

1971 7.553.472 4.050 

1972 8.148.987 2.016 

1973 10.956.956 1.784 

1974 11.537.024 1.839 

1975 12.996.796 2.191 

1976 14.945.489 2.598 

1977 16.589.605 3.013 

1978 16.638.799 5.016 

1979 17.637.127 3.823 

Média 12.428.828 3.227 

 

Anos Trabalhadore

s Expostos 

Doenças 

Ocupacionais 

1980 18.686.355 3.713 

1981 19.188.536 3.204 

1982 19.476.362 2.766 

1983 19.671.128 3.016 

1984 19.673.915 3.233 

1985 21.151.994 4.006 

1986 22.163.827 6.014 

1987 22.617.787 6.382 

1988 23.661.579 5.025 

1989 24.486.553 4.838 

Média 21.077.804 4.220 

 

https://go.hotmart.com/A20470095V
http://www.norminha.net.br/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2020-02/em-decisao-inedita-tst-diz-que-motorista-nao-e-empregado-do-uber
https://tecnofidta.ar.messefrankfurt.com/buenos-aires/es.html
https://tecnofidta.ar.messefrankfurt.com/buenos-aires/es.html
https://tecnofidta.ar.messefrankfurt.com/buenos-aires/es.html
http://www.carnetec.com.br/Industry/News/Details/90113


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 Dinâmicas agora em vídeo!!! 

O QUE VOCÊ VAI RECEBER 

* + de 50 dinâmicas pensadas 

exclusivamente para o 

desenvolvimento de pessoas. 

* Todas as dinâmicas com vídeos 

explicativos para melhor 

compreensão e execução. 

* Conclusão e aplicação de fácil 

compreensão por qualquer pessoa. 

* Extra: arquivos em PDF para você 

baixar e levar as dinâmicas com você 

para onde quiser. 

Clique no link 

https://go.hotmart.com/A20470095V 

Adquira o produto agora mesmo e 

colabore com a sustentabilidade de 

Norminha! Muito Obrigado! 

 

(Continuação da página 06/12) 

     Estudiosos, pesquisadores e analistas insistentes na área preventiva deixam 

rastros para que seus seguidores avancem de forma efetiva em relação a minimi-

zação das ocorrências de doenças ocupacionais à índices suportáveis para a socie-

dade, o que será viável a partir de implantação da mecanização, robótica e mecatrô-

nica aliadas a projetos de engenharia de Equipamento de Proteção Coletiva – EPC 

em processos produtivos.  

     Em um país, onde ainda se observa o trabalho infantil e escravo presente, nota-

se que os avanços ainda estão por vir, não por legislação, mas por inteligência, 

nem que seja a inteligência artificial. 

N 
Jorge Gomes – Especialista em Engenharia 

de Segurança e Medicina do Trabalho 

 

Erros ao iniciar o dia de trabalho 
que acabam com sua 

produtividade 
 

Audiência pública da NR10 discute 
medidas de controle e sistemas 
preventivos em energia elétrica 
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Em consulta pública até o dia 09 de 

fevereiro, a proposta da revisão da 

norma tem como prioridade prevenir 

acidentes 

Norminha, 06/02/2020 
Por Fundacentro/SCS - Débora Maria 

Santos 

  A audiência pública sobre a NR10 (Se-

gurança em Instalações e Serviços em 

Eletricidade), realizada na Fundacentro 

em São Paulo/SP, no dia 03 de feve-

reiro, teve como foco apresentar e dis-

cutir com especialistas, representantes 

governamentais, de trabalhadores e de 

empregadores, bem como a sociedade 

em geral, a nova estrutura da norma re-

gulamentadora nº10, e os itens que se-

rão adequados de acordo com o Ge-

renciamento de Riscos Ocupacionais 

(PGO) e ao Programa de Gerenciamen-

to de Riscos (PGR). 

 

 
 

Audiência pública da NR10 discute 

medidas de controle e sistemas 

preventivos em energia elétrica 

     A mesa de abertura contou com a 

participação da diretora de Conheci-

mento e Tecnologia, Marina Battilani; 

do assessor da Secretaria do Trabalho 

– ME, Fernando Gallego Dias; do ana-

lista da Fundacentro, Swylmar dos San-

tos Ferreira; dos auditores fiscais do 

Ministério da Economia, Marcelo Nae-

gele, Rodrigo Vieira Vaz, Maurício 

Franchi; representante da Bancada dos 

Empregadores na CTPP, Ana Cristina 

Pimentel, e Washington dos Santos 

(Maradona), representante da Bancada 

dos Trabalhadores na CTPP. 

     De forma geral, a pauta da discussão 

frisou que a participação de todos no 

que tange  à revisão da  norma é funda- 

 
 

Auditor fiscal do ME, Maurício Franchi 

lho (CAT), 1982 acidentes de trabalho”. 

     Os auditores-fiscais do trabalho Ro-

drigo Vaz e Maurício Franchi destaca-

ram os itens da NR10 que estão em re-

visão e que sofrerão mudanças no sen-

tido de implementar medidas de contro-

le e sistemas preventivos. 

     Rodrigo Vaz e Maurício Franchi in-

formaram que as principais alterações 

estabelecem critérios técnicos que en-

volvem medidas de proteção coletiva 

contra choque elétrico, arco elétrico, 

explosão e outros fatores de riscos de 

origem elétrica. Frisaram também a se-

gurança nas etapas de projeto, constru-

ção, montagem, operação e manuten-

ção, bem como, critérios de habilitação, 

capacitação, treinamento, qualificação e 

autorização dos trabalhadores. N 

Fiscalização do 
trabalho alcança 

mais de 35 
milhões de 

trabalhadores 
em 2019 

Norminha, 06/02/2020 
    Mais de 35 milhões de trabalhadores 

foram alcançados pelas ações da fisca-

lização trabalhista do Ministério da E-

conomia em 2019. O número é resul-

tado de 221,94 mil operações realiza-

das em empresas no país durante o ano 

e leva em conta as atuações para verifi-

car regularidade nas contratações; saú-

de e segurança; inserção de Pessoas 

com Deficiência (PCDs) e aprendizes; 

recolhimento de FGTS e trabalhos in-

fantil ou análogo à escravidão. 

     Em várias destas ações, os resulta-

dos superaram os números do ano an-

terior. É o caso da inserção de aprendi-

zes no mercado, que aumentou de 131. 

740 em 2018 para 135.202 em 2019. O 

número de trabalhadores regularizados 

por falta de registro na carteira de tra-

balho também cresceu – passou de 

121.205 para 133.674. N 

mental como ponto de investimento e, 

principalmente, de prevenir acidentes 

ou mortes envolvendo eletricidade. 

     Assim como as outras normas, o 

conteúdo da NR 10 foi desenvolvido por 

um grupo de especialistas da Subsecre-

taria de Inspeção do Trabalho, da Fun-

dacentro, da Previdência e da Saúde. A 

proposta da revisão da norma está em 

consulta pública até o dia 09 de fe-

vereiro, no Participa.br. 

     As opiniões coletadas durante esse 

processo será discutida por um grupo 

tripartite, que fechará as propostas e as 

encaminhará para a CTPP (Comissão 

Tripartite Paritária Permanente). 

     Fernando Gallego salienta que a a-

doção de gestão de riscos é importante 

para avaliar efetivamente o ambiente de 

trabalho, no sentido de identificar, ana-

lisar, avaliar, tratar e monitor o risco e-

létrico. 

     Já Marcelo Naegele comenta que a 

construção da NR10 é um momento de 

uma reflexão focada nas questões mais 

importantes que envolvem a energia 

elétrica. “Em 2019, tivemos registrados 

na Comunicação de Acidente de Traba- 

 

 

Norminha, 06/02/2020 
 Em um mercado cada vez mais compe-

titivo, ter uma boa produtividade e en-

tregar resultados eficazes é o que pode 

te destacar no trabalho. Por isso, identi-

ficar os erros no seu cotidiano profis-

sional pode ser crucial para um desem-

penho ainda melhor. 

     A produtividade está ligada à quanti-

dade e qualidade de entrega de produ-

tos e serviços utilizando o mínimo de 

recursos e o máximo de tempo e dedi-

cação ao trabalho. No Brasil, compara-

do a outros países como os Estados 

Unidos e China, a produtividade média 

é muito abaixo do esperado. O traba-

lhador brasileiro leva uma hora para de-

senvolver o mesmo produto ou serviço 

que os norte-americanos realizam em 

15 minutos. A consequência é uma ren-

da per capita que corresponde a apenas 

20% da dos Estados Unidos e que po-

deria ser dobrada com melhorias na 

produtividade. 

     Ainda, segundo o estudo do grupo 

Gallup, a baixa produtividade pode cus-

tar caro às organizações. A pesquisa 

também aponta que os profissionais só 

atingem 60% de toda sua produtividade 

no dia a dia. Apesar de não ser a única 

causa, esse fator pode se sustentar e ser 

agravado por atitudes errôneas logo no 

início da jornada de trabalho, que po-

dem prejudicar o desempenho durante 

todo o dia. 

     Sabendo disso separamos os (pio-

res) 5 erros ao iniciar o dia de trabalho 

que podem afetar a sua produtividade: 

     1. Chegar Atrasado 

     Se atrasar constantemente para seu 

trabalho pode ser malvisto pelos seus 

superiores, denotando falta de compro-

misso e criando uma imagem de irres-

ponsabilidade e, até mesmo, descaso 

do profissional, sendo bastante negati-

vo para seu marketing pessoal. 

     Além disso, chegar atrasado pode 

atrapalhar o desenvolvimento dos seus 

projetos, pois a dificuldade com a ges-

tão de tempo pode afetar a qualidade fi-

nal das tarefas e até mesmo o anda-

mento das obrigações dos colegas que 

dependem direta ou indiretamente de 

você. 

     2. Não organizar suas tarefas diárias 

     Organização e planejamento são es-

senciais para criar foco e produtividade. 

Em vez de você iniciar suas tarefas às 

cegas, tenha em mente todas as suas o-

brigações e a ordem de importância de 

sua realização para assim determinar as 

mais urgentes e prioritárias. 

     O  segredo é ter todas  as atividades 

esquematizadas em uma agenda, orga-

nizadas, tendo a garantia de entregas 

dentro do prazo, assim como o compa-

recimento a reuniões e eventos. Uma 

ótima dica é adotar ferramentas que 

ajudem na gestão de tarefas e, nesse 

caso, a tecnologia está a seu favor. 

     Indicamos o Any.do, um aplicativo 

semelhante a uma agenda em que você 

anota ou adiciona as tarefas pelo co-

mando  de voz.  Outros apps  são o Go- 

ogle Agenda e o Google Keep que aju- 

 

 

dam a organizar e lembrar de obriga-

ções urgentes. E também temos o Trel-

lo, um bom site que te auxilia a gerir 

projetos importantes que podem ser 

compartilhados com a equipe. 

     3. Não cumprimentar os colegas 

     Pode parecer irrelevante, mas o sim-

ples ato de dar um “bom dia” ou con-

versar por alguns minutos com seus 

companheiros de trabalho pode não a-

penas contribuir para começar o dia 

bem, como também para seu Marketing 

Pessoal. 

     O marketing pessoal é uma estraté-

gia utilizada para que você e sua em-

presa ganhem maior percepção e auto-

ridade na sua área. Ao criar e manter 

uma relação saudável com seus cole-

gas, você cria uma boa imagem e se 

mantém mais acessível e aberto a novas 

oportunidades, dentro e fora da empre-

sa, além de poder contar com a contri-

buição deles para atingir resultados 

ainda mais eficazes 

     Assim, desenvolver suas habilida-

des interpessoais é importante para for-

ma como você e seu trabalho são de-

sempenhados e vistos. 

     4. Começar pelas tarefas mais fáceis 

     Todos temos picos de energia e de-

senvoltura melhor em horários diferen-

te, no entanto, segundo uma pesquisa 

desenvolvida pela Universidade de 

Stanford, a energia, de forma geral, ten-

de a cair com o decorrer do dia, fazendo 

com que a produtividade diminua gra-

dativamente. 

     Muitas pessoas tendem a realizar as 

tarefas simples ou que têm preferência 

primeiro, deixando de lado as mais difí-

ceis. Isso pode criar a falsa sensação de 

produtividade, mas, no fim do dia, as 

pendências se acumularão e as priori-

dades são ignoradas. 

     Por isso, logo no início do expe-

diente busque desenvolver as tarefas 

mais urgentes e complicadas, pois é 

quando você tem mais tempo e pode se 

dedicar melhor. Deixe para depois as 

mais simples e que são do seu interes-

se, servindo como espécie de recom-

pensa pelo trabalho mais árduo. 

     5. Realizar diversas tarefas ao mes-

mo tempo 

     Muitas pessoas acham que ser mul-

titarefas é mais valorizado pelas em-

presas, mas no momento em que você 

divide sua atenção entre diversas ativi-

dades e não consegue desempenhar 

nenhuma de forma correta e bem de-

senvolvida, o seu resultado fica com-

prometido. 

     Quanto mais tarefas a pessoa reali-

zar ao mesmo tempo, menos atenção e 

foco ela consegue dar a cada uma e até 

mesmo o tempo e o esforço despren-

dido podem ser maiores e ainda mal 

utilizados. Dica é: priorize suas ativida-

des e realize uma de cada vez. 

     Cada profissional tem sua rotina que 

pode torná-lo mais ou menos produti-

vo. Examinando seus hábitos e elimi-

nando os negativos você pode fazer seu 

dia render ainda mais. N 

Fernando Zanelli 

https://go.hotmart.com/A20470095V
http://www.norminha.net.br/
https://zanel.com.br/erros-ao-iniciar-o-dia-de-trabalho-que-acabam-com-sua-produtividade/?utm_campaign=erros_ao_iniciar_o_dia_de_trabalho_que_acabam_com_sua_produtividade&utm_medium=email&utm_source=RD+Station


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 acertos que fazem você se destacar em seu ambiente de trabalho 
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Norminha, 06/02/2020 
        Para fugir do desemprego, a forma 

mais eficaz é mostrar produtividade, re-

sultados e investir em Marketing Pes-

soal. Continue a leitura e veja algumas 

dicas para se destacar e estar no topo 

da sua carreira. 

fissional seja uma força motriz indis-

pensável, não basta apenas ser produ-

tivo, oferecendo resultados e rentabili-

dade, mas deve construir e promover 

essa imagem, e aí entra o Marketing 

Pessoal. 

     O que é e para que serve o Marketing 

algumas atitudes que podem ajudar seu 

Marketing Pessoal e te destacar no 

ambiente de trabalho.   

     - A chave é planejamento e organi-

zação 

     Um bom profissional consegue rea-

lizar todas as suas tarefas importantes 

de forma eficiente e no prazo, mas co-

mo? Através do planejamento e organi-

zação de suas atividades. Uma excelen-

te forma é estabelecer uma lista de tra-

balho e definir metas diárias. 

     Através de objetivos quantificados 

fica mais fácil de executá-los. Além dis-

so, assim, determinamos quais ativida-

des são urgentes e demandam mais 

tempo e esforço. Ainda, é importante 

que essas tarefas estejam organizadas 

de alguma forma para que não fujam do 

seu controle. Dessa forma, também é 

mais fácil ter uma maior produtividade, 

assim como resultados completos e de 

qualidade. 

     No mais, ter foco também é de suma 

importância, pois garante responsabili-

dade e comprometimento com seus 

projetos. 

     - Investir nos estudos e estar sem-

pre atualizado 

     Investir nos estudos é extremamente 

importante para o crescimento de qual-

quer profissional. Apesar da graduação 

ser crucial, ter adicionais como uma 

pós-graduação, cursos, workshops, 

entre outros fazem você sair da zona de 

conforto, destacar-se e se mostrar apto 

ao mercado. 

     No entanto, mais significativo do 

que ter o estudo é saber o que fazer com 

ele, aplicá-lo de maneira inteligente. 

Por isso, estar atualizado do que acon-

tece na sua área, tendências, concor-

rência, o andamento da sua empresa, 

tudo faz você não estagnar seu conhe-

cimento e estar preparado para qual-

quer mudança de cenário. 

     - Ter um bom networking e relacio- 

 

namento com as pessoas 

     Uma das ações básicas do Marketing 

Pessoal é ter contato direto e boa re-

lação com outros profissionais. Por is-

so, o trabalhador que busca novas par-

cerias, procura conviver com respeito e 

ética com os demais e criar vínculos, 

tem mais chance de ser lembrado e no-

tado. 

     Por isso, aquele seu colega que pas-

sa 30 minutos conversando e intera-

gindo com os outros não está perdendo 

tempo de trabalho, mas criando uma re-

de de conexões que pode ajudá-lo a 

crescer e ter novas oportunidades. Faça 

o mesmo! 

     - Dar seu máximo na resolução de 

problemas 

     Todo mundo enfrenta problemas no 

ambiente de trabalho, seja em um proje-

to, seja com um superior. O que dis-

tingue um profissional dedicado é a ca-

pacidade de buscar e dar seu máximo na 

solução diante das dificuldades. 

    Dar o melhor de si mesmo em qual-

quer situação e buscar a resolução de 

problemas são competências bastante 

valorizadas pelas empresas, pois indica 

o empenho e resultados mais eficientes. 

     Conhecer a si mesmo 

     Se conhecer é muito importante para 

estabelecer um bom trabalho e um Mar-

keting Pessoal efetivo. Cada profissio-

nal tem sua própria forma de trabalhar e 

ser mais produtivo ou horários em que 

está mais concentrado e tem mais dis-

posição para realizar tarefas mais com-

plexas. 

     Com uma análise interna, podemos 

saber nossos pontos fracos e fortes, em 

que podemos nos aperfeiçoar, quais de-

mandas são mais viáveis com as nossas 

habilidades e como atingir nosso me-

lhor. 

N 

Consultaca 

Inteligência 
emocional na 

prática 

 
Norminha, 06/02/2020 
Por Luiz Antonio Pharol 

     Um presidente de cooperativa que já 

tinha participado de um trabalho co-

nosco, em um workshop para coopera-

tivas num hotel em Lages SC, nos con-

tratou para uma palestra em sua coope-

rativa de crédito na serra catarinense. 

Me disse que seria na apresentação do 

balanço aos clientes e acionistas. Nos 

preparamos para uma palestra mais fo-

cada em resultados. Quando lá chega-

mos a tarde, nos disse que era uma noi-

te especial, pois além dos clientes, es-

tariam as suas famílias e parentes, e que 

por isso gostaria que eu falasse di-

retamente ao coração deles. Este pedi-

do me surpreendeu, pois a palestra já 

estava montada, mas mantive a postura 

para ele não perceber. 

     Fui para frente da igreja da cidade, 

um lugar calmo, coloquei uma música 

suave e inspiradora, e conversei com 

Deus, pedindo que me ajudasse na ta-

refa de fazer uma palestra inspirada, a-

penas na oratória, sem o uso da tecno-

logia do datashow. E lá fomos nós. Clu-

be lotado, pessoas simples, na sua 

grande maioria produtores rurais e suas 

famílias. Fizemos a palestra, falamos 

com o coração, durante e depois da pa-

lestra sentimos que fizemos um bom 

trabalho pela reação dos ouvintes. Nos 

despedimos e viajamos. 

     Dois dias depois ele me ligou agra-

decido e eufórico, e nos contou a se-

guinte história: entre os ouvintes estava 

um pai e um filho que não se conver-

savam à muitos anos. Por uma briga 

entre sogro e nora, o filho ficou do lado 

da esposa, e a separação entre eles a-

conteceu. Porém durante a palestra, os 

dois se emocionaram. 

 

     Quando o pai retornou à casa, não 

conseguiu dormir. Pegou a chave da 

caminhonete e se dirigiu à casa do filho 

em plena madrugada. Quando lá che-

gou, o filho o recebeu emocionado e 

disse: " pai, se o senhor não viesse, eu 

iria, pois eu também não consegui dor-

mir pensando no que foi dito na pa-

lestra". Se abraçaram, se perdoaram, a 

esposa do filho veio compartilhar da-

quele momento de amor e foram para a 

casa do pai juntos. No outro dia, pai e 

filho foram agradecer a cooperativa pela 

palestra, e por ter proporcionado o re-

torno do amor e da felicidade às suas 

famílias. N 

Luiz Antonio Pharol 

pharol@pharol-rh.com.br 

     Em tempos de crises, o cidadão bra-

sileiro sofre com uma baixa de oportu-

nidades e a consequente inatividade no 

mercado de trabalho. No ano passado 

(2019), a taxa de desemprego bateu re-

cordes, encerrando o mês de setembro 

com 11,8%, isto é, cerca de 12,5 mi-

lhões de pessoas se encontram sem 

emprego. 

     Naturalmente o mercado de trabalho 

apresenta-se bastante competitivo, mas 

esse aspecto se torna ainda mais acir-

rado frente à situação atual. Mas, se-

gundo diversas empresas, como a Page 

Personnel, esse aspecto pode ser bas-

tante positivo para o profissional e a 

organização, visto que impulsiona o es-

forço e desenvolvimento de ambos. 

     Diante desse cenário, o trabalhador 

deve ir além das suas funções básicas, 

buscando destacar-se dos demais ao 

desenvolver habilidades, superar ex-

pectativas, estar preparado para enfren-

tar os desafios cotidianos, trazer novas 

ideias e tomar decisões. Para que o pro 

Pessoal? 

     O Marketing Pessoal é uma estraté-

gia que se utiliza de diversas ações para 

desenvolver e fortalecer uma boa ima-

gem e reputação do profissional. Atra-

vés dele, promove-se seus serviços, 

constrói autoridade e referência na área 

de atuação, podendo ajudá-lo a con-

quistar um emprego, subir de cargo e se 

destacar na carreira. 

     Uma forma simples de compreen-

dermos o Marketing Pessoal é pensar 

em uma entrevista de emprego. Na oca-

sião, nós oferecemos ao entrevistador 

nosso currículo, que contém as maio-

res competências, experiências e fatos 

relevantes da nossa carreira. Além dis-

so, buscamos mostrar a ele boas razões 

para sermos contratados. Em poucas 

palavras, vendemos nosso peixe. 

     No mercado de trabalho não basta 

ser um bom profissional, essas caracte-

rísticas devem ser reconhecidas pelos 

demais para que você seja valorizado e 

ganhe  seu espaço.  Assim,  separamos 

das folhas. 

     Frutos do mar: Os peixes e frutos do 

mar são ótimas opções para os dias 

quentes - além de serem a cara do ve-

rão. Muito saborosos e frescos, eles 

são ricos em antioxidantes e auxiliam 

no combate aos radicais livres. Além 

disso, são excelentes fontes de proteí-

nas, que nos dão sensação de sacieda-

de, e são ricos em água. 

     Frutas cítricas: Frutas cítricas como 

laranja e limão, por exemplo, são supe-

rindicadas para o verão, seja na forma 

de suco ou consumidas in natura. São 

excelentes fontes de vitamina C e an-

tioxidantes, o que nos ajudam a manter 

a pele saudável e até mesmo ajudam na 

hora do bronzeamento. 

     Cenoura 

     Para quem gosta de se bronzear, a 

cenoura é fundamental: ela é rica em 

betacaroteno, um nutriente que estimu-

la a produção de melanina e, assim, o 

bronzeamento. Com isso, também au-

xilia na hidratação e saúde da pele. N 

TERRA 

 

59 Dinâmicas 
agora em vídeo!!! 

 

O QUE VOCÊ VAI RECEBER 

* + de 50 dinâmicas pensadas 

exclusivamente para o 

desenvolvimento de pessoas. 

* Todas as dinâmicas com vídeos 

explicativos para melhor 

compreensão e execução. 

* Conclusão e aplicação de fácil 

compreensão por qualquer pessoa. 

* Extra: arquivos em PDF para você 

baixar e levar as dinâmicas com você 

para onde quiser. 

 

Clique no link 

https://go.hotmart.com/A20470095V 

Adquira o produto agora mesmo e 

colabore com a sustentabilidade de 

Norminha! 

Muito Obrigado! 

 

 

 

Alimentos para o verão: 
Veja o que consumir nos dias quentes 

 
Norminha, 06/02/2020 
         O verão é uma estação amada por 

muitos: dias quentes, ensolarados, nos 

quais é possível curtir uma praia e pis-

cina. Entretanto, para curtir tudo que a 

estação tem para oferecer, precisamos 

nos cuidar: uma alimentação balancea-

da e o protetor solar não podem ficar de 

lado nos dias quentes, viu? O Tu-

doGostoso selecionou 7 alimentos para 

o verão que te ajudam a lidar com o ca-

lor sem ficar desidratado. Confira: 

     7 alimentos para o verão: veja o que 

consumir 

     Melancia 

     A melancia é uma das melhores fru-

tas para consumir no verão devido ao 

seu alto poder de hidratação. Cheia de 

vitaminas e rica em água, ela ajuda a re- 

por os líquidos perdidos nos dias 

quentes, além de ser uma grande aliada 

na saúde e proteção da pele, auxiliando 

até no combate às queimaduras causa-

das pelo sol. 

     Água de coco 

     A água  de coco é  um dos maiores 

aliados contra a desidratação: rica em 

minerais e nutrientes fundamentais, ela 

auxilia na reposição de líquidos perdi-

dos na transpiração. Por isso, invista na 

água de coco para aproveitar a estação 

e até mesmo para fazer exercícios, pois 

ela é um repositor mineral natural. 

     Tomate 

     O tomate é rico em minerais, vitami-

nas do complexo C e antioxidantes que 

são fundamentais para conviver bem 

com os dias quentes. Além disso, é rico 

em líquidos e, assim como a melancia, 

possui nutrientes que ajudam na prote-

ção solar e fortalecem a pele, deixando-

a mais saudável para lidar com a ex-

posição ao sol. 

     Saladas de folhas 

     Saladas de folhas com alface, couve, 

rúcula, espinafre e outras são funda-

mentais no verão: além de serem leves, 

melhoram a digestão e ajudam o orga-

nismo a trabalhar melhor. Adicionar le-

gumes ricos em água como tomate, a-

bobrinha e pepino, por exemplo, é uma 

ótima forma de completar os benefícios  

http://www.norminha.net.br/
https://consultaca.com/blog/post/70/5-acertos-que-fazem-voce-se-destacar-em-seu-ambiente-de-trabalho
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/culinaria/tudogostoso/alimentos-para-o-verao-veja-o-que-consumir-nos-dias-quentes,6227607081b5fd978ef98d5e30f9eb1d6r08isj5.html
https://go.hotmart.com/A20470095V
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Norminha, 06/02/2020 
      O que? Mas como assim? Agressão 

psicológica contra a mulher no âmbito 

da violência doméstica e familiar é cri-

me de lesão corporal? 

     Sim, é o que passaremos a tratar 

nesse texto, sendo esse um tema deba-

tido, porém novo na aplicação nos jui-

zados que cuidam da violência contra a 

mulher. 

     O que será tratado aqui é que o dano 

psíquico é capaz de gerar lesão corporal 

na mulher vítima de violência domés-

tica, sendo este um fato impeditivo até 

para que as mulheres vítimas abando-

nem essa relação conflituosa. 

     Dessa forma, entendendo o magis-

trado que aquele que causa agressão 

psicológica à companheira, ou a al-

guém da relação doméstica, e, que lhe 

causa danos, pode ser condenado pelo 

artigo 129, do Código penal que trata da 

Lesão Corporal. 

     Para melhor entender esse conceito, 

iremos trabalhar a partir de perguntas e 

respostas numa tentativa de clarear ao 

público que vem buscar informações 

nesse texto. 

lógica bem como a física, não atinge só 

a vítima, mas alastra-se até outros su-

jeitos da relação, imagine a mãe que to-

dos os dias é xingada e humilhada pelo 

companheiro tendo suas crianças como 

plateia, imagine o dano causado a es-

ses menores que presenciam e são tam 

sua intimidade, ridicularização, explo-

ração e limitação do direito de ir e vir ou 

qualquer outro meio que lhe cause pre-

juízo à saúde psicológica e à autode-

terminação; (Redação dada pela Lei nº 

13.772, de 2018)  

     Os efeitos deste tipo de violência são 

imensuráveis e podem ser irreversíveis 

para o resto da vida, podendo gerar in-

divíduos que sofrem de ansiedade, an-

gústia, baixa autoestima, depressão, 

sentimento de incapacidade, sentimen-

to de culpa, perda da memória, diag-

nóstico de pânico, diagnóstico de fo-

bias, sensação de vazio, perda de sen-

tido da vida, tentativa de suicídio, falta 

de esperança, dificuldade em confiar e 

criar laços relacionais saudáveis, dentre 

outros, que prejudicam inclusive à vida 

em sociedade. 

     Veja que recentemente foi trazida es-

sa alteração, isso em 2018, estamos 

ainda recentes na descoberta e trata-

mento jurídico da questão referente a vi-

olência psicológica contra a mulher, há 

muito ainda que avançar. 

     4 - Porque violência psicológica po-

de ser considerada Lesão Corporal? E 

quais as implicações disso? 

     Feitas as considerações anteriores 

importantes para o esclarecimento, te-

mos agora que responder à importante 

questão, porque considerar a violência 

psicológica uma lesão corporal? 

     As explicações feitas até agora, es-

clareceram o que é uma violência psico-

lógica, e o que é lesão corporal, passa-

mos a entender que o crime de Lesão 

Corporal tenta proteger não só a inte-

gridade do corpo, mas de todo o ser do 

indivíduo, inclusive a saúde mental e 

psicológica. 

     Toda vez que ocorrer violência psi-

cológica contra alguém, está aí confi-

gurado o crime de Lesão corporal. 

     É claro que não bastará a simples re-

clamação apresentada no registro de o-

corrência, mas claro, a avaliação inclu-

sive psicológica e psiquiátrica, além de 

outras provas como testemunhas para 

demonstrarem que o agressor praticou 

a violência psicológica e que por isso 

será condenado por Lesão corporal. 

     É importante registrar aqui que as 

mulheres geralmente procuram a dele-

gacia para registrar ocorrência de vio-

lência doméstica quando há lesão cor-

poral capaz de ser detectada pelo laudo 

do IML, soco, tapas, puxões de cabelo, 

perfuração por instrumento perfuro 

contundente, dentre outros. 

     Já com essa nova visão, as mulheres 

que nunca sofreram sequer um empur-

rão pelo companheiro, mas que são ví-

timas de violência psicológica poderão 

da mesma forma procurar a delegacia 

de proteção às mulheres e registrarem 

ocorrência, a delegada de posse das in-

formações poderá fazer a abertura do 

inquérito que junto com o laudo psico-

lógico, e outras provas a serem desen-

volvidas no âmbito do processo, haverá 

base para condenar o agressor. 

     Em setembro de 2019, o magistrado 

Marcelo Volpato de Souza, atual titular 

do Juizado da Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher da Comarca da 

(Continua na página abaixo 10/12) 

 

 

Denatran dá mais 
prazo para 5 

estados 
implantarem placa 

do Mercosul 
Norminha, 06/02/2020 
   O Departamento Nacional de Trânsito 

(Denatran) prorrogou o prazo para cin-

co estados finalizarem os procedimen-

tos para implantação da placa do Mer-

cosul. O prazo terminou no dia 31 de já-

neiro. A decisão atende a pedido dos 

estados de Alagoas, Mato Grosso, To-

cantins, Minas Gerais e Sergipe, que 

terão até o dia 17/02 para finalizar o 

processo. 

     Até lá, eles poderão continuar em-

placando veículos com o modelo antigo 

de placa, na cor cinza. 

     Os estados alegaram dificuldades na 

implantação do sistema e no credencia-

mento dos estampadores. "Assim, o 

Denatran decidiu conceder a prorroga-

ção a esses 05 Detrans", disse o órgão. 

     A resolução determinando que os 

estados teriam de adotar o novo padrão 

de placas de identificação veicular (PIV) 

a partir de 31/01 deste ano foi aprovada 

pelo Conselho Nacional de Trânsito 

(Contran), em julho do ano passado. 

     O novo modelo será obrigatório a-

penas nos casos de primeiro empla-

camento e, para quem tiver a placa an-

tiga, no caso de mudança de município 

ou unidade federativa; roubo, furto, da-

no ou extravio da placa, e nos casos em 

que haja necessidade de instalação da 

segunda placa traseira. 

     Nas outras situações, a troca da pla-

ca cinza pela placa padrão Mercosul 

não é obrigatória. Com isso, os carros 

com a atual placa cinza podem conti-

nuar assim até o fim da vida útil do veí-

culo. 

     A nova placa apresenta o padrão 

com 4 letras e 3 números, o inverso do 

modelo atualmente adotado no país – 

com 3 letras e 4 números. O novo mo-

delo permite mais de 450 milhões de 

combinações, o que, considerando o 

padrão de crescimento da frota de veí-

culos no Brasil, pode valer por mais de 

100 anos. 

     Também muda a cor de fundo que 

passará a ser totalmente branca. A mu-

dança vai ocorrer é na cor da fonte para 

diferenciar o tipo de veículo: preta para 

veículos de passeio, vermelha para veí-

culos comerciais, azul para carros ofi-

ciais, verde para veículos em teste, 

dourado para os diplomáticos e pratea-

do para os 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 fabri-

cante e estampador da placa. O objetivo 

é controlar a produção, logística, es-

tampagem e instalação das placas nos 

respectivos veículos, além da verifica-

ção da sua autenticidade. 

     Desde que foi decidida a adoção da 

placa do Mercosul, a implantação do 

registro foi adiada seis vezes. A adoção 

do sistema de placas do Mercosul foi 

anunciada em 2014. N 

Agência Brasil 

     1 - O que é violência psicológica? 

     A violência pode ocorrer de várias 

formas, é o caso da violência física, se-

xual, negligência e a psicológica. 

     Esta última, que é a que nos inte-

ressa, é toda ação ou omissão que cau-

sa ou visa causar dano à autoestima, à 

identidade ou ao desenvolvimento da 

pessoa. Inclui: ameaças, humilhações, 

chantagem, cobranças de comporta-

mento, discriminação, exploração, críti-

ca pelo desempenho sexual, não deixar 

a pessoa sair de casa, provocando o 

isolamento de amigos e familiares, ou 

impedir que ela utilize o seu próprio di-

nheiro. 

     Para a Organização Mundial de Saú-

de (1998), a violência psicológica ou 

mental inclui: ofensa verbal de forma 

repetida, reclusão ou privação de recur-

sos materiais, financeiros e pessoais. 

Para algumas mulheres, as ofensas 

constantes  e a tirania  constituem uma 

agressão emocional tão grave quanto as 

físicas, porque abalam a autoestima, 

segurança e confiança em si mesma. 

     A principal diferença entre violência 

doméstica física e psicológica é que a 

primeira envolve atos de agressão cor-

poral à vítima, enquanto a segunda for-

ma de agressão decorre de palavras, 

gestos, olhares a ela dirigidos, sem ne-

cessariamente ocorrer o contato físico. 

     Esse é um tipo de violência mais 

difícil de ser provado, pois enquanto na 

violência física ou sexual, é bastante um  

laudo do IML,  para demonstrar os 

danos, a violência psíquica depende 

também de laudos profissionais, que 

não são tão fáceis de interpretar. 

     Por isso, pode-se considerar que a 

violência doméstica psicológica é muito 

negligenciada pelas autoridades, e que 

precisa tratamento mais especializado. 

     Menciona-se que a violência psico- 

 

 

 

 

 
bém vitimizados. 

     Além das políticas públicas neces-

sárias ao combate dessa violência, no-

vos entendimentos jurídicos devem 

nascer para que haja condenação por 

lesão corporal como é o caso do que 

tratamos aqui. 

     2 - O que é O Crime de Lesão corpo-

ral? 

     Vamos observar o comando do arti-

go de Lei: 

     Art. 129. Ofender a integridade cor-

poral ou a saúde de outrem: 

     Pena – detenção, de três meses a 

um ano. 

     Veja o texto diz, ofender a integrida-

de corporal, ou a saúde de outrem. É 

claro que o corpo faz parte da saúde, e 

vice-versa, mas somente daí extraímos 

que o legislador entendia e queria pro-

teger o bem jurídico que é a saúde co-

mo um todo, inclusive a psicológica. 

     Sob o ponto de vista de Mirabete 

(2012, p. 69) “o delito de lesão corporal 

pode ser conceituado como a ofensa à 

integridade corporal ou à saúde”. O 

conceito de lesão corporal como se vê 

deve ser entendido não apenas como 

uma lesão física ao corpo, mas toda e 

qualquer ofensa que prejudique a inte-

gridade física ou psíquica, incluindo, 

assim, qualquer distúrbio à saúde do 

ofendido. 

     A lesão à integridade corporal é toda 

aquela que lhe cause alteração, seja ela 

anatômica ou funcional, como, por e-

xemplo, uma mutilação ou uma fratura. 

Vale lembrar, ainda que o sujeito ativo 

produza diversas lesões no sujeito pas-

sivo ele responde por delito único, 

mesmo que cause equimoses, contu-

sões e outras fraturas (JESUS, 2012). 

     Diz-se alteração anatômica aquela 

que deforma o corpo como a mutilação. 

Considera-se alteração funcional aque- 
 

 

 

la que prejudica alguma função do cor-

po humano como, por exemplo, a fra-

tura de um braço que prejudica a função 

desse membro. A lesão à saúde de ou-

trem se caracteriza por toda ou qualquer 

alteração fisiológica do organismo ou 

perturbação psíquica do ofendido. 

     O crime de Lesão corporal pode se 

classificado da seguinte forma. 

     Lesão corporal simples: uma agres-

são que gere vermelhidão, desmaio ou 

dor ou dor não permanente. A detenção 

prevista é de 3 meses a 1 ano. Porém, a 

pena pode ser revertida em multa ou 

trabalhos comunitários. 

     Lesão corporal grave: exemplos são 

ações que deixe a vítima incapacitada de 

realizar tarefas domésticas, de lazer ou 

de trabalho por mais de 30 dias ou que 

gerem risco de vida. Também que cause 

debilidade permanente de mem-bros, 

olfato ou sentido do corpo, como visão, 

paladar, respiração, digestão ou loco-

moção. Nesses casos as penas variam 

entre 1 e 5 anos de reclusão. 

     Lesão corporal gravíssima: são cri-

mes que geram detenção de 2 a 8 anos. 

Exemplos são crimes que provoquem 

uma incapacidade ou deformação per-

manente, aborto, perda ou inutilização 

de membro ou enfermidade sem cura. 

     Lesão seguida de morte: aplica-se 

quando o agressor não tinha como in-

tuito gerar a morte da vítima por meio da 

agressão. No entanto, a circunstância 

necessita ser evidenciada. Nesse caso, 

a lesão corporal seguida de morte pune 

com detenção de 4 a 12 anos. 

     3 - A Lei Maria da Penha trata da vio-

lência psicológica? 

     Sim, cuidou o legislador de trazer o 

comando que trata-se diretamente da 

violência psicológica, está no art. 7º. 

     Art. 7º São formas de violência do-

méstica e familiar contra a mulher, entre 

outras: 

     II – a violência psicológica, entendi-

da como qualquer conduta que lhe cau-

se dano emocional e diminuição da au-

toestima ou que lhe prejudique e per- 

turbe o pleno desenvolvimento ou que 

vise degradar ou controlar suas ações, 

comportamentos, crenças e decisões, 

mediante ameaça, constrangimento, hu-

milhação, manipulação, isolamento, vi-

gilância constante, perseguição contu-

maz,  insulto,  chantagem,  violação de 

http://www.norminha.net.br/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-02/denatran-da-mais-prazo-para-5-estados-implantarem-placa-do-mercosul


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 Dinâmicas agora em vídeo!!! 

O QUE VOCÊ VAI RECEBER 

* + de 50 dinâmicas pensadas 

exclusivamente para o 

desenvolvimento de pessoas. 

* Todas as dinâmicas com vídeos 

explicativos para melhor 

compreensão e execução. 

* Conclusão e aplicação de fácil 

compreensão por qualquer pessoa. 

* Extra: arquivos em PDF para você 

baixar e levar as dinâmicas com você 

para onde quiser. 

Clique no link 

https://go.hotmart.com/A20470095V 

Adquira o produto agora mesmo e 

colabore com a sustentabilidade de 

Norminha! Muito Obrigado! 

 

(Continuação da página 09/12) 

Capital, a partir de laudo psicológico 

fundamentado, condenou um ex-mari-

do à pena de sete anos de detenção pe-

los crimes de lesão corporal contra ido-

sa e dano qualificado. O casal conviveu 

por nove anos, sempre com registros de 

agressão verbal e psíquica contra a mu-

lher. 

     Destaca-se que a Lei Maria da Penha 

em seu artigo 16 traz a possibilidade de 

audiência de justificação/retratação, pa-

ra os crimes de natureza pública condi-

cionada, tais como injúria, calúnia e di-

famação. 

     Nessas audiências são possibilita-

das às mulheres renunciarem a queixa 

que fizeram contra os companheiros ca-

so os crimes sejam dessa natureza, ou 

seja, quando é da vítima a possibilidade 

de representar ou não. 

     Já no caso de outros crimes como o 

de Lesão corporal não é possível retirar 

a queixa mesmo em audiência designa-

da para tal fim, o que certamente trará a 

condenação do agressor. Essa é uma 

das implicações muito importantes para 

essa adequação da violência psicoló-

gica ser entendida como lesão corporal. 

     Sendo assim, concluímos que: 

     A) Uma mulher, assim entendida na 

relação, podendo ser a transexual, que 

tenha sido violentada psicologicamente 

pode procurar a delegacia de proteção à 

mulher e registrar boletim de ocorrência  

por lesão corporal em desfavor de com- 

panheiro ou alguém da família. 

     B) A violência psicológica pode ser 

demonstrada através de laudo psicoló-

gico, psiquiátrico, bem como por teste-

munhas, ou até outros documentos que 

demonstrem como a vítima era agredi-

da, vídeos, fotos, postagens em redes 

sociais. 

     C) A vítima de violência psicológica, 

em tese não poderá retirar a queixa, ou 

renunciar ao processo contra o agres-

sor, tendo em vista que essa é uma ação 

pública incondicionada, onde o Minis-

tério Público é o titular da ação. 

     D) Não é necessário aguardar ocorrer 

qualquer violência física para buscar a 

delegacia e relatar o caso às autorida-

des, basta que esteja enquadrada em 

uma das hipóteses de violência psico-

lógica já explicada nesse texto. 

     E) Mulheres vítimas de violência psi-

cológica podem e devem ser indeni-

zadas inclusive para que sejam tratadas, 

e consigam recuperar a saúde e voltar à 

vida normal. 

     Sugerimos que quem estiver enfren-

tando esse problema procure imediata-

mente um advogado especialista para 

fornecer a melhor orientação jurídica a-

fim de resolver o caso da melhor forma 

possível. N 

Dr. Rafael Rocha 

Advogado Criminalista 

 
 

Mudança na 
Aposentadoria Especial 
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Norminha, 06/02/2020 
Por Mário Sobral Jr, responsável pelo 

Jornal Segurito Edição Especial de 14 

anos 

    Professor, estava lendo sobre as mu-

danças decorrentes da Emenda Conti-

tucional 103, aprovada no ano passado, 

e fiquei espantado com as consequên-

cias para os trabalhadores que estejam 

em situação de exposição a agentes que 

gerem direito a aposentadoria especial. 

Com certeza, meu filho. As mudanças 

foram bem duras, mas na sua opinião o 

que foi pior? Ahhh, professor, acredito 

que tenha sido a idade minima, pois o 

novo texto estabelece o seguinte: 

     c) 60 anos de idade, quando se tratar 

de atividade especial de 25 anos de 

contribuição; 

     Ou seja, antes um trabalhador de 20 

anos, que estivesse exposto a um agen-

te que desse direito à aposentadoria es-

pecial com 25 anos de exposição, es-

taria aposentado aos 45 anos. Hoje ele 

terá de trabalhar mais 15 anos para po-

der se aposentar. 

     Mas já vi muita gente concordando 

com este critério utilizando o argumento 

que com 45 anos o trabalhador ainda é 

muito jovem para se aposentar. 

     Professor, isto seria verdade se este 

trabalhador  não estivesse  trabalhando 

 

 

Norminha, 06/02/2020 
  Os cuidados preventivos com animais 

sujeitos a desastres ambientais pode-

rão ser incluídos na Política Nacional 

de Segurança de Barragens. O Projeto 

de Lei 2.950/2019, de autoria do sena-

dor Wellington Fagundes (PL-MT), o-

briga o empreendedor que desenvolve 

atividades capazes de causar degrada-

ção do meio ambiente a adotar medidas 

preventivas e reparadoras, visando à 

proteção, ao resgate e aos cuidados 

com os animais em situação de desas-

tre ambiental. 

     Além disso, o texto aprovado por 

unanimidade, nesta quarta-feira (5/02), 

pela Comissão de Constituição e Jus-

tiça (CCJ) do Senado, estabelece as pe-

nas previstas na Lei de Crimes Ambien-

tais ao empreendedor que descumprir 

as medidas preventivas e reparadoras 

relacionadas no projeto. O Artigo 32 da 

norma pune atos de abuso ou maus-

tratos, para quem fere ou mutila ani-

mais silvestres, domésticos ou domes-

ticados, nativos ou exóticos, com de-

tenção de três meses a um ano. 

     Já no rol de medidas reparadoras 

previstas no texto, estão, por exemplo, 

o fornecimento de máquinas, veículos e 

equipamentos destinados à busca e ao 

salvamento dos animais. Também é 

prevista a oferta de água, alimentos, 

medicamentos e atendimento veteriná-

rio, assim como a construção ou loca-

ção de abrigos para acomodação e tra-

tamento de animais silvestres e domésti 

cos que enfrentarem catástrofes natu-

rais. 

     O projeto é terminativo na CCJ , ou 

seja, se não houver recurso de senado-

res para apreciação do texto também 

pelo plenário da Casa, ele poderá se-

guir diretamente para a Câmara dos De-

putados. 

N 
Agência Brasil 
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          A Organização Mundial da Saúde 

(OMS) estima que os casos de câncer 

aumentarão cerca de 81% nos países 

em desenvolvimento até 2040. A princi-

pal causa é a falta de recursos destina-

dos à prevenção. 

     Em um comunicado divulgado na 

segunda-feira, a Organização alerta que 

se as tendências atuais se mantiverem, 

o mundo registrará um aumento global 

de 60% dos casos de câncer nas pró-

ximas décadas. 

     Em 2018, a OMS contabilizou 18,1 

milhões de novos casos da doença, e a 

organização estima que esse número 

chegue a algo entre 29 e 37 milhões até 

2040. 

     Nos países em desenvolvimento, 

que possuem as maiores taxas de mor-

talidade, deverão registrar o maior au-

mento: 81%, segundo as projeções. 

     De acordo com a OMS, essa situa-

ção é explicada porque esses países tem 

destinado recursos limitados à saúde 

pública, principalmente na prevenção 

de doenças infecciosas e na melhora da 

saúde da mãe e do bebê, além de que os 

serviços sanitários não estão equipados 

devidamente para prevenir, diagnosticar 

e tratar os cânceres. 

     “É um sinal vermelho que nos pede 

para que enfrentemos as desigualdades 

inaceitáveis que existem entre países ri-

cos e países pobres no que se diz res-

peito aos serviços de combate ao cân-

cer” afirma Ren Minghui, vice-diretor-

geral da OMS, no comunicado. 

     “Quando as pessoas têm acesso aos 

cuidados básicos e aos sistemas de 

orientação, é possível detectar o câncer 

 

 

 

     I - aos segurados que comprovem o 

exercício de atividades com efetiva ex-

posição a agentes químicos, físicos e 

biológicos prejudiciais à saúde, ou as-

sociação desses agentes, vedada a ca-

racterização por categoria profissional 

ou ocupação, durante, no mínimo, 15 

(quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) 

anos, nos termos do disposto nos arts. 

57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho 

de 1991, quando cumpridos: 

     a) 55 anos de idade, quando se tratar 

de atividade especial de 15 anos de 

contribuição; 

     b) 58 anos de idade, quando se tra-

tar de atividade especial de 20 anos de 

contribuição; ou 

 

Casos de câncer podem aumentar 
até 60% em duas décadas, diz OMS 

 

em um estágio inicial, tratá-lo de forma 

eficaz e curá-lo”, ressaltou. 

     A OMS apresenta uma lista de medi-

das que permitem prevenir novos casos 

de câncer, como a luta contra o taba-

gismo, a vacinação contra Hepatite B 

para prevenir o câncer de fígado e a va-

cinação contra o papilomavírus huma-

no (HPV), responsável pelo câncer de 

colo de útero. 

     - Se mobilizarmos as diferentes par-

tes envolvidas para trabalhar em con-

junto, poderíamos salvar ao menos 7 

milhões de vidas ao longo da próxima 

década - disse o diretor da OMS, Te-

dros Adhanom Ghebreyesus, citado no 

comunicado. 

     O documento aponta que as medi-

das têm feito com que haja remissão no 

número de mortes por câncer, mas essa 

queda é registrada principalmente nos 

países ricos. 

     “Os países desenvolvidos têm ado-

tado programas de prevenção, diagnós-

ticos precoces e detecção que, associa-

dos a melhores tratamentos, contribuí-

ram na redução de 20% na taxa de mor-

talidade prematura por câncer entre 

2000 e 2015”. 

     Nos países em desenvolvimento, a 

redução foi de apenas 5%, segundo a 

diretora do Centro Internacional de In-

vestigação sobre o Câncer, Elisabete 

Weiderpass. N (Fonte: OMS) 

em um ambiente que está acabando 

com a sua saúde, pois esta aposentado-

ria foi concebida justamente para dimi-

nuir o tempo de exposição em uma situ-

ação inadequada, porém com esta nova 

versão a legislação perde a sua finali-

dade protetiva e uma consequência da 

mudança é que com este aumento da 

exposição o trabalhador pode adoecer 

ou mesmo morrer. 

     Concordo 100%, fiz até um podcast 

sobre o tema, caso você queira ouvir, 

acesse: 

     https://spoti.fi/38oS9Ue  

Mário Sobral Jr 

Engenheiro de Segurança do Trabalho. 

Segurito 161 

Política de Segurança de Barragens poderá 
incluir animais 

 

Texto aprovado no Senado ainda precisa ser votado por deputados 

https://go.hotmart.com/A20470095V
http://www.norminha.net.br/
https://468b17be-8669-4429-bb63-5a9dab66c920.filesusr.com/ugd/b608fa_28629555e29642b58603631347571095.pdf
https://468b17be-8669-4429-bb63-5a9dab66c920.filesusr.com/ugd/b608fa_28629555e29642b58603631347571095.pdf
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-02/politica-de-seguranca-de-barragens-podera-incluir-animais
https://spoti.fi/38oS9Ue
https://468b17be-8669-4429-bb63-5a9dab66c920.filesusr.com/ugd/b608fa_28629555e29642b58603631347571095.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ploma. Não espere por nenhuma das 

duas para nada. Estude para você e 

pense além. 

     Pesquise opções de carreira previa-

mente 

     Mesmo que esteja no início do cur-

so, pesquise suas opções, caso ainda 

não tenha pensado. Empreendedorismo 

jurídico, advocacia, concurso público, 

consultoria, pesquisa e docência, advo-

gar para startups, se vai fazer pós, mês-

trado, etc, dê uma boa olhada em tudo 

que está disponível. 

O que você 
precisa saber 

sobre a 
Síndrome de 

burnout 

 

Norminha, 06/02/2020 
 

   Também conhecida como a Síndrome 

do Esgotamento Profissional, a síndro-

me de burnout é uma doença ocupacio-

nal e tem como conceito ser um es-

tresse crônico no local de trabalho que 

não foi gerenciado com sucesso. 

     Ela se desenvolve em decorrência de 

uma exposição significativa a situações 

de alta demanda emocional no ambien-

te de trabalho. 
 

 
 

     Com um número alto de 32% dos 

mais de 100 milhões de trabalhadores 

brasileiros acometidos pela Síndrome, 

segue o que você precisa saber sobre 

ela: 

     1. Diversas profissões são acometi-

das pela síndrome como professores, 

policiais, bancários, advogados e pro-

fissionais da área de saúde. 

     2. A atividade bancária é a mais aci-

onada judicialmente no Brasil sobre 

Burnout, com o alcance de 35% dos 

processos. 

     3. Alguns dos principais sintomas 

são: alteração no apetite, no sono, de-

sânimo, diminuição de atenção e me-

mória, perda de interesse no trabalho e 

no lazer. 

     4. Fortes candidatos ao burnout são 

aqueles conhecidos como workaholics 

que vivem para o trabalho e se exige 

muito dentro desse contexto. 

Pacote de dinâmicas para 

desenvolver pessoas, motivar e 

eliminar os acidentes! 

VÍDEO PASSO A PASSO + 

CONTEÚDO EM PDF 

SAIBA MAIS! 

     5. O INSS concede benefícios para o 

quadro de Burnout – a síndrome está 

inclusa no Anexo II (Agentes patogêni-

cos causadores de doenças profissio-

nais ou do trabalho) do Decreto nº 3. 

048/99 da Previdência Social. Nesse 

caso é necessário que as empresas e-

mitam a Comunicação de Acidente do 

Trabalho (CAT) 

     O burnout é o reflexo do ambiente de 

trabalho e de suas relações, nesse con-

texto, resta claro que estratégias de pre-

venção eficazes e a promoção da saúde 

devem estar presentes nas empresas, a-

través de mobilizações coletivas e indi-

viduais dos gestores. 

N 

Edmille Santos 

decidiadvogar@gmail.com 

 

Um guia de melhores práticas para a graduação em direito nos tempos atuais. 
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     Escolhendo o curso de direito no 

vestibular 

     Passada a correria e o sufoco do 

ENEM, você escolheu direito no SISU. 

Talvez tenha usado seu ENEM para en-

trar diretamente numa universidade, ou 

já tenha um diploma e o utilizou para 

matrícula especial. Ou ainda: utilizou 

seu ENEM em alguma plataforma que 

oferece bolsas, como Educa Mais Bra-

sil, Quero Bolsa e Amigo Edu. Mas por 

que você escolheu direito? Por quais 

motivos? Até posso imaginar alguns: 

     - Pressão familiar 

     - Expectativa de melhorar de vida 

     - Paixão desde criança 

     - Seguiu o conselho de alguém 

     - Caiu de paraquedas 

     A essa altura acredito que não im-

porta muito. Tem gente que entra por 

pressão familiar e acaba se encontrando 

na área, e tem gente que, como eu, en-

trou por paixão e mudou de ideia. Não 

sou coach, mas acredito que, indepen-

dente do seu caso, não tenha medo de 

tomar uma decisão. 

 

     Um ponto interessante a considerar 

antes de tomar a decisão é que atual-

mente existe uma gama de cursos su-

periores (bacharelado, licenciatura e 

principalmente tecnólogo) que muita 

gente nem sabe que existe. Imagino que 

nas escolas hoje em dia ainda impere o 

“medicina, direito, engenharia”, mas 

me parece que isso irá se diluir em al-

gum momento. 

     Agora, um aviso que vale para qual-

quer curso superior atualmente: facul-

dade não garante emprego! Antigamen-

te o ensino superior era pouco acessí-

vel, e era mais difícil ver alguém com di-

ploma desempregado. Mas as coisas 

mudaram e agora mais pessoas têm a-

cesso ao ensino superior, o que não 

significa que as vagas cresceram na 

mesma proporção. 

     Ah, lembre-se de checar no site do 

MEC se o curso de direito que você es-

colheu é autorizado e reconhecido. 
 

     Agora vamos as dicas: 

     Não espere pela faculdade 

     Existem faculdades muito boas que 

podem mudar sua vida, mas também e-

xistem faculdades ruins que estão inte-

ressadas  apenas em lhe  vender um di- 

     Não faça igual 

     Lembre-se: existem mais de 1 mi-

lhão de advogados no Brasil, e temos 

mais faculdades de direito do que o 

mundo inteiro somado. Encontre algo 

seu, destaque isso de alguma forma, 

pense nisso desde a faculdade. 

     Estude um pouco, mas estude sem-

pre 

     Pode parecer uma dica boba, mas a 

gente não aprende a aprender em ne-

nhum momento na escola. Não sabe-

mos técnicas de repetição espaçada, 

como focar usando pomodoro, como 

anotar melhor com a técnica Feynman, 

não sabemos fazer mapas mentais, etc, 

e existem inúmeros softwares na inter-

net para nos ajudar com isso. 

     Use a abuse de recursos diferentes, 

como áudio e vídeo, e pode colocar na 

velocidade 1.5x no YouTube sem me-

do. O interessante é que você pesquise 

para entender qual a melhor forma de 

você estudar. Ah, e torne o ler e es-

crever um hábito; não se contente com 

leituras rasas, busque a fundo as fon-

tes. 

     Não demore para procurar um está-

gio 

     Assistir aula, fazer trabalho em gru-

po… Nada disso é trabalhar na área 

jurídica. Não é ser juiz, nem advogado, 

nem procurador. Teoria é fundamental, 

mas é a prática que vai te mostrar o que 

aquela profissão faz, e enquanto não 

conseguir arranjar um estágio você po-

de assistir audiências, pesquisar e ler 

petições e atividades afins. 

     Mantenha uma presença virtual des-

de cedo 

     Essa aqui derruba muita gente que 

ainda não se atualizou. Acredito que em 

breve não haverá mais espaço para 

quem não mantém uma mínima pre-

sença virtual. 

     Você consegue imaginar sua vida 

sem procurar alguma coisa na internet? 

Pois é, e as pessoas procuram informa-

ção jurídica na internet também, seja 

ela voltada para leigos ou juristas. A-

conselho que você pesquise sobre mar-

keting de conteúdo jurídico, como co-

locar um escritório no Google Maps e 

afins, sempre se guiando pela ética da 

profissão. Acredito que seja importante 

até mesmo para quem não vai seguir na 

advocacia. 

     Exemplos de presença digital inteli-

gente em algumas plataformas, para 

você se inspirar: 
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 Existem artigos e vídeos muito bons na 

internet com dicas para estudantes de 

direito, mas confesso que senti falta de 

um pouco de modernidade, de atualida-

de, por isso resolvi escrever esse texto. 

     Com certeza não coloquei todas as 

dicas possíveis, mas sei que têm vários 

advogados e advogadas lendo esse ar-

tigo com muito a compartilhar. Deixa 

nos comentários para quem está come-

çando, sei que será de grande ajuda pa-

ra muitos. 

     - YouTube: Posso Processar? 

     - Instagram: Mariana Gonçalves 

     - LinkedIn: Bruno Feigelson 

     - Jusbrasil: Alessandra Strazzi 

     - Facebook: Siqueira Castro Advo-

gados 

     Será cada vez mais difícil seguir na 

carreira sem ter um bom domínio sobre 

o digital, e sem estar inserido nele. 

     Seja exigente com seu português 

     Com frequência vejo juristas come-

tendo erros crassos de português. Veja, 

não se trata de “falar difícil”, estou falan-

do de escrever e falar corretamente, que 

é essencial. Se você teve uma educação 

básica deficiente, corra atrás, você con-

segue, e peça ajuda se precisar. 

     Acompanhe palestras, grupos de es-

tudo e pesquisa, eventos estudantis e 

afins 

     Fazer atividades extras é importante 

tanto pelas horas complementares co-

mo pela experiência de conhecer pes-

soas novas, ficar a par de novidades no 

direito, treinar pesquisa acadêmica e 

talvez até te ajudar a decidir se quer fazer 

um mestrado ou doutorado. Invista em 

vivências. 

     Não fique fechado no mundo jurídi-

co 

     As pessoas mais incríveis que já co-

nheci são multidisciplinares. Na gradu-

ação de direito encontrei músicos, rotei-

ristas, desenhistas e por aí vai. No tra-

balho, igualmente, e vi direito se mistu-

rar com computação, design, gerência, 

etc. 

     Não estou dizendo para você estudar 

tudo, estou dizendo que às vezes gran-

des oportunidade surgem nas intersec-

ções. 

     Tenha uma relação minimamente 

cordial com seus colegas 

     Óbvio que nem sempre dá para fazer 

isso, mas lembre-se que aquelas pes-

soas serão seus colegas de profissão 

futuramente, e alguns podem até se tor-

nar seus sócios. É o famoso networking: 

conhecer pessoas e manter contato com 

elas é algo muito importante para a vida 

profissional. 

     Acompanhe as inovações jurídicas 

tecnológicas 

     AB2L (Associação Brasileira de Law-

techs  e  Legaltechs),  ABJ  (Associação 

Brasileira de Jurimetria), automação de 

documentos jurídicos, Lei Geral de 

Proteção de Dados... 

     Então, existem muitas inovações di-

gitais acontecendo capazes de transfor-

mar completamente tudo que conhece-

mos sobre direito, e acredito ser de su-

ma importância acompanhá-las. Auto-

mação de tarefas, por exemplo, já é uma 

coisa real no meio jurídico brasileiro. 

Em breve qualquer trabalho de “ctrl c 

ctrl v” não será mais executado por uma 

pessoa. 

     O diferencial será a criatividade, a 

empatia, comunicação, os soft skills. 

     Trabalhe sua desinibição 

     Essa dica é mais para pessoas como 

eu, que não são tão boas nisso. Acho 

que a melhor frase para essa dica é “Tá 

com medo? Vai com medo mesmo”. 

     Quando a gente é tímido (a) a von-

tade é de evitar as situações de expo-

sição, mas justamente por ter medo é 

que você deve se expor ao máximo em 

situações assim, até aquilo se tornar 

comum. Pode tremer, suar, virar o estô-

mago, mas vai passar e depois o que fi-

ca é a experiência. 

     Fique de olho no empreendedoris-

mo jurídico 

     Acredito que vale a pena assistir es-

se vídeo do advogado Evinis Talon so-

bre o assunto, para abrir a cabeça para 

possibilidades de carreira: 
 

 
 

     Por fim, cabe mais uma dica: se sen-

tir que não fez a melhor escolha de cur-

so e você tem o privilégio de mudar, 

mude o quanto antes. Você não está ga-

nhando um voucher de emprego ao 

entrar na faculdade, está investindo sua 

energia, seu suor, seu cérebro e seu 

tempo de vida em algo, então faça valer 

a pena. 

     Bons estudos! 

N 
 

Natália Oliveira 

natalia@jusbrasil.com.br 

https://go.hotmart.com/A20470095V
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://www.norminha.net.br/
https://www.youtube.com/channel/UCrrJAspE292aLeLQE4qDiOQ
https://www.instagram.com/mariana_goncalvess/
https://www.linkedin.com/in/bruno-feigelson-b4050682/
https://www.linkedin.com/in/bruno-feigelson-b4050682/
https://www.facebook.com/siqueiracastro.advogados/
https://www.facebook.com/siqueiracastro.advogados/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=euHUINVuDVo&feature=emb_logo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesquisa investiga o padrão alimentar do 
brasileiro e os impactos na saúde 

Medalha é 
concedida a 

pesquisador da 
Fundacentro 

 

Na Itália, pesquisador recebe medalha 

em reconhecimento aos seus trabalhos 

e contribuições na área de Saúde do 

Trabalhador. Servidor recebeu o título 

de Fellow em novembro de 2018 

Norminha, 06/02/2020 
Por SCS/ Alexandra Rinaldi - Fotos: Arquivo 

pessoal 

Em Outubro de 2019 na cidade de Car-

pi, Itália, o pesquisador Eduardo Al-

granti foi homenageado com a entrega 

da medalha concedida aos membros do 

Collegium Ramazzini, um grupo de pes-

quisadores que atuam na área ambiental 

e ocupacional . 

     O evento Annual Ramazzini Days, se-

diado no Istituto Ramazzini reuniu, de 

24 a 27 de outubro de 2019, especia-

listas de diversos países que debateram 

sobre saúde ocupacional e ambiental. 

     O pesquisador também contribuiu 

com apresentação oral durante a sessão 

cientifica V com o trabalho “Mortalidade 

da silicose no Brasil: tendências tempo-

rais no período de 1980-2017”. 

     Em novembro de 2018, Algranti foi 

homenageado pela Escola Ramazzini, 

The Collegium Ramazzini, com sede em 

Bolonha, Itália, em reconhecimento às 

pesquisas realizadas no campo da Saú-

de do Trabalhador, recebendo o titulo de 

Fellow, membro de um grupo de pes-

quisadores que atuam na área ambiental 

e ocupacional em busca de conheci-

mentos. 

     A Escola Ramazzini, fundada em 

1982, atua de forma independente e reú-

ne especialistas dos mais diversos cam-

pos de atuação em saúde ocupacional e 

ambiental. 

Acesse a página da Escola Ramazzini. N 

Pesquisador 
qualifica médicos 
na interpretação 

de radiologias 

 

Workshop sobre Treinamento na 

Classificação de Radiografias de 

Pneumoconioses aconteceu de 3 a 6 

dezembro, em Bogotá 

Por SCS/ Alexandra Rinaldi - Fotos: Arquivo 

pessoal 
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O pesquisador e servidor da Fundacen-

tro, Eduardo Algranti qualificou, em de-

zembro de 2019, profissionais médicos 

para a interpretação da Leitura Radioló-

gica das Pneumoconioses. 

     A convite da Universidade Nacional 

da Colombia, de uma ONG pelo bani-

mento do amianto na Colombia e da 

Drexell School of Public Health, Fila-

délfia, o curso foi realizado no Hospital 

Universitário Nacional de Colombia pa-

ra um grupo de 16 médicos radiolo-

gistas, com o objetivo de dar condições 

técnicas quanto à aplicação da classifi-

cação radiológica no cotidiano desses 

profissionais. 

     A Colombia, assim como outros paí-

ses vem lutando pelo banimento do a-

mianto, obtendo, a partir de janeiro de 

2020, a implementação de um decreto 

que institui o fim do uso do amianto. 

     Em um artigo publicado no Annals 

of Global Health (2019) de autoria de 

Eduardo Algranti e colaboradores, se 

discute questões cientificas e sócio-

economicas sobre o consumo do as-

besto na America Latina, consumidora 

de 10% da produção anual global. 

Pacote de dinâmicas para 

desenvolver pessoas, motivar e 

eliminar os acidentes! 

VÍDEO PASSO A PASSO + 

CONTEÚDO EM PDF 

SAIBA MAIS! 

     Além da qualificação ministrada por 

Algranti, o especialista participou da 

mesa de abertura do evento, dos grupos 

de trabalho conduzidos e do seminário 

“Asbestos na Colombia”, acompanhado 

dos pesquisadores, Eduardo Capitani, 

da Unicamp e Arthur Frank, represen-

tante da Faculdade de Saúde Pública, 

Universidade de Drexel, Pensilvania, 

Estados Unidos. 

     Histórico das Leituras Radiológicas 

     Desde 1985, o pesquisador da Fun-

dacentro vem realizando o curso de Lei-

tura Radiológica, tendo qualificado 

mais mil médicos do Brasil e em países 

da América Latina. 

     No site oficial da Fundacentro, é 

possível encontrar informações sobre o 

grupo de trabalho de leituras radioló-

gicas, profissionais qualificados a partir 

de 1994 e a Classificação Internacional 

de Radiografias de Pneumoconiose da 

Organização Internacional do Trabalho. 

Acesse. 

     Leia mais sobre Leitura Radiológica 

de Pneumoconioses. N 

 

Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP vai 

acompanhar 200 mil brasileiros por dez anos para identificar o padrão de 

alimentação por todo o país. https://nutrinetbrasil.fsp.usp.br/  
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Norminha, 06/02/2020 
Não é todo dia, mas quando tem aquele 

happy hour com os amigos, o cardápio 

muda. 

     "Uma fritura que não faz parte do 

meu cardápio, ou um belisquinhos que 

não são aconselháveis todos os dias", 

conta a advogada Ana Paula Bartolo-

meu. 

     Ficar olhando para a alimentação, 

ainda mais nas nossas vidas sempre a-

pressadas, é um desafio. Você lembra 

do seu café da manhã, almoço, jantar de 

hoje, ontem, semana passada: 

     E esses alimentos trazem benefícios 

ou prejudicam o seu corpo? Afinal, qual 

é o padrão de alimentação do brasilei-

ro? É o que um estudo inédito no país 

vai descobrir. 

     O Núcleo de Pesquisas Epidemioló-

gicas em Nutrição e Saúde da USP vai 

acompanhar 200 mil brasileiros por dez 

anos. Pelo celular, os participantes vão 

responder aos questionários do estudo 

NutriNet Brasil. 

     "Nós  vamos  considerar  os  vários 

dias em que essas pessoas propiciaram 

informações para o estudo, vamos de-

finir, vamos estabelecer o padrão ali-

mentar daquela pessoa e vamos rela-

cionar isso com as eventuais doenças 

que elas vão adquirir ao longo de 10 

anos", explica Augusto Monteiro, o co-

ordenador científico do Nupens-USP. 

     A inscrição para participar da pes-

quisa deve ser feita no site da Nutrinet 

Brasil aqui. 

     E como em cada lugar se come de 

um jeito, o estudo mostrará como é a a-

limentação por região do país. O Caí-

que Amaral é da Bahia e desde que 

mudou para São Paulo adotou outros 

hábitos. 

     "Eu sei que eu tenho que ser melhor, 

mas eu não consigo por causa da vida 

agitada." 

     "A gente vai ser capaz de dizer quais 

são os padrões de alimentação no Bra-

sil que protegem as pessoas de doen-

ças como obesidade, hipertensão, dia-

betes, doenças do coração, câncer e 

outras doenças crônicas. Então esses 

200 mil brasileiros estarão prestando 

um serviço a todo o país, à saúde pú-

blica, à qualidade de vida no Brasil por-

que políticas públicas a gente só faz 

com evidências científicas, seguras. E 

essas evidências vêm de estudos como 

esse", afirma o pesquisador. N 

Jornal da Globo 

Norminha, 06/02/2020 
  A Terceira Turma do Tribunal Superior 

do Trabalho condenou o Banco Santan-

der Brasil S/A a pagar o adicional de 

periculosidade a um bancário de São 

Paulo (SP) que trabalha num subsolo 

de um prédio em que estão instalados 

tanques para armazenamento de líquido 

inflamável em quantidade acima do li-

mite legal. Para a Turma, considera-se 

como de risco toda a área interna da 

construção. 

     Geradores 

     O bancário contou que havia tan-

ques de combustível no subsolo do 

prédio em que trabalhava, destinados 

ao abastecimento dos geradores do lo-

cal. Sustentou que o ambiente era peri-

goso devido ao risco de explosão e de 

incêndio, que comprometeria toda a á-

rea da edificação. Pediu, por isso, a 

condenação do banco ao pagamento de 

adicional de periculosidade de 30% da 

remuneração global. 

     O banco negou a existência de peri-

go no ambiente de trabalho e argumen-

tou que o empregado trabalhava no es-

critório, sem ingressar na área dos ge-

radores e dos tanques de óleo diesel. 

     Periculosidade 

     O juízo da 16ª Vara do Trabalho de 

São Paulo (SP) reconheceu a periculo-

sidade com base no laudo pericial e na  

Orientação Jurisprudencial 385 da Sub-

seção I Especializada em Dissídios Indi-

viduais (SDI-1) do TST. 

     O Tribunal Regional do Trabalho da 

2ª Região (SP), contudo, entendeu que 

a área de risco não abrangia toda a edi-

ficação, “mas, especificamente, a bacia 

de segurança – que compreende o re-

cinto interno demarcado por paredes, 

piso e teto”. Como o bancário trabalha-

va fora dessa área, não teria direito ao 

adicional. 

     Construção vertical 

     O relator do recurso de revista do  

empregado, ministro Mauricio Godinho 

Delgado, explicou que, nos termos da 

OJ 385, é devido o pagamento do adici-

onal de periculosidade ao empregado 

que desenvolve suas atividades em edi-

fício (construção vertical), “seja em pa-

vimento igual ou distinto daquele onde 

estão instalados tanques para armaze-

namento de líquido inflamável, em 

quantidade acima do limite legal, con-

siderando-se como área de risco toda a 

área interna da construção”. N 

Justiça do Trabalho 

Tribunal Superior do Trabalho 

Armazenamento de combustível em subsolo de 
prédio caracteriza periculosidade 

 

 

Para a 3ª Turma, toda a área interna da construção vertical é de risco. 

 

 

59 Dinâmicas agora em vídeo!!! 

O QUE VOCÊ VAI RECEBER 

* + de 50 dinâmicas pensadas 

exclusivamente para o 

desenvolvimento de pessoas. 

* Todas as dinâmicas com vídeos 

explicativos para melhor 

compreensão e execução. 

* Conclusão e aplicação de fácil 

compreensão por qualquer pessoa. 

* Extra: arquivos em PDF para você 

baixar e levar as dinâmicas com você 

para onde quiser. 

Clique no link 

https://go.hotmart.com/A20470095V 

Adquira o produto agora mesmo e 

colabore com a sustentabilidade de 

Norminha! Muito Obrigado! 
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