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

Norminha, 13/02/2020 
  A Secretaria Especial de Previdência e 

Trabalho do Ministério da Economia 

(SEPT/ME) e a Câmara Brasileira da In- 

dústria da Construção (CBIC) lançaram 

na segunda-feira (10), em São Paulo, a 

nova Norma Regulamentadora 18 (NR 

18), que passou por amplo processo de  

Lançada nova redação da NR18 - Segurança e Saúde no Trabalho na 
Indústria da Construção com acordo de combater à informalidade 

 

 

Curso de GRO/PGR será em Mossoró/RN, Goiânia/GO, 
Araçatuba, Presidente Prudente e Ribeirão Preto/SP 

 

revisão por representantes dos traba-

lhadores, empresários e governo. Na o-

portunidade, a CBIC e a SEPT/ME assi-

naram um  protocolo de intenções para 

 

 

e de organização para implementação e 

controle de medidas de segurança na 

indústria da construção civil. 

     Além de abordar questões próprias e 

específicas da atividade da construção 

civil, como escavações, demolições, 

soldagem, corte, telhados, entre muitos 

outros, a NR 18 ainda descreve as ins-

truções para outras situações relaciona-

das ao canteiro de obras, como os aloja-

mentos e áreas de vivência para os tra-

balhadores, proteção contra incêndios, 

entre outros. 

     Confira a cartilha que a CBIC desen-

volveu sobre a nova NR 18. 

     A Portaria nº 3.733, de 10 de feverei-

ro de 2020 que aprova a nova redação 

da Norma Regulamentadora nº 18 foi 

publicado ontem, dia 11 de fevereiro, no 

Diário Oficial da União. O documento foi 

publicado pelo Ministério da Economia, 

por meio da Secretaria Especial de Pre-

vidência e Trabalho. 

     Para Secretaria do Trabalho, nova 

NR 18 aumenta a SST 

     Para o coordenador da bancada em-

presarial e representante da Confedera-

ção Nacional de Saúde na CTPP, Clovis 

Queiroz, o conjunto da nova norma fi-

cou mais simples, fácil de ser interpre-

tado e moderno, o que beneficia empre-

gadores e trabalhadores. “Houve uma 

simplificação e uma harmonização com 

todo o trabalho que estamos fazendo, o 

que deixa o resultado melhor tanto para 

quem precisa aplicar as regras quanto 

para os trabalhadores. E todos os as-

pectos de saúde e segurança estão a-

bordados na nova norma”, explicou. 

     Confira aqui o novo texto da NR18 

publicado no DOU em 11/02/2020. 

N 
 

Fonte: CBIC/Proteção 

 

Norminha, 13/02/2020 
 

   O curso irá capacitar o profissional de 

SST a elaborar corretamente o PGR a-

través do Gerenciamento de Riscos O-

cupacionais – GRO. 

     Trata-se da criação e regulamenta-

ção do Gerenciamento de Riscos Ocu-

pacionais - GRO, que deve constituir 

um Programa de Gerenciamento de 

Riscos (PGR). Esta forma de gestão se-

rá harmonizada com a nova NR 1 (Dis-

posições Gerais), e visa a melhoria 

contínua do desempenho em SST, ba-

seando-se a partir do ciclo PDCA (Pla-

nejar, Fazer, Verificar e Agir), sendo o-

brigatória aplicar a gradação da severi-

dade e da probabilidade, através de Ma-

triz de Avaliação de Risco, destacando 

a participação dos trabalhadores e a 

aplicação de outros requisitos. Melhora 

a capacidade de uma empresa para ge-

renciar seus riscos de segurança e saú-

de. 

Distribuição gratuita. Permitido imprimir no formato A3 para uso interno - Direitos Reservados - www.norminha.net.br - TM&M Ltda. - 07843347 - Norminha 558 - 13/02/2020 - Fim da Página 01/12 

     O curso será aplicado por Jose Au-

gusto da Silva Filho - Consultor Técni-

co em SST, Técnico de Segurança do 

Trabalho, Consultor e Auditor Líder em 

Sistemas de Gestão em SST, Assistente 

Técnico Pericial, Especialista em Higie-

ne Ocupacional (PPRA e APR-HO), Ins-

trutor da NR-20 (Líquidos Combustí-

veis e Inflamáveis); Segurança Química: 

Intersetorialidade e Regulamentação e 

em Prevenção de Explosões e Áreas 

Classificadas, capacitado como Agente 

Multiplicador pela Fundacentro, Pro-

fessor, Consultor Técnico da Revista 

Proteção há mais de 25 anos; Docente 

do Curso de Formação de Técnico de 

Segurança do Trabalho do Instituto Ca-

mões em Curitiba-PR, Diretor Técnico 

da JS Técnicas & Soluções, atuando há 

mais de 40 anos na área de SST em 

empresas de vários ramos de atividade. 

Participou da CTPP e de GTTs elabo-

rando e revisando as NRs, e, da Política  

Nacional em Segurança e Saúde no Tra-

balho (PNSST), do Programa Nacional 

de Segurança e Saúde no Trabalho 

(PLANSAT) e do atual CBO do Técnico 

de Segurança do Trabalho. Atuou em S 

ST em diversos ramos da atividade eco-

nômica, tais como, Metalúrgica e Side-

rúrgica, Mineração, Saúde, Alimenta-

ção, Armamento Bélico, na área de Co-

mércio e Serviços e na Construção Civil 

no Iraque (Oriente Médio). 

     Em Mossoró (RN) serão duas turmas 

já fechadas nos dias 14 e 16 de fevereiro 

     Em Ribeirão Preto (SP) o curso será 

no dia 13 de março de 2020 e as ins-

crições devem ser feitas pelo e-mail 

cursosestimo@terra.com.br e/ou pelos 

telefones(16) 3931-2299; (16) 99991-

2526. Em Goiânia/GO será dia 27/03 

(62) 98118-1971 ou (62) 3922-1971 

     Araçatuba e Presidente Prudente, as 

informações estão no folder logo abai-

xo. (Promoção de Norminha). N 

GTHOST terá 
5º encontro em 

Três Lagoas (MS) 
Norminha, 13/02/2020 
 O Grupo Técnico de Higiene Ocupacio-

nal e Segurança do Trabalho (GTHOST) 

do Mato Grosso do Sul realizará seu 5º 

Encontro no próximo dia 21 de feverei-

ro, das 7 às 10h30 no Anfiteatro Dercir 

Pedro de Oliveira da UFMS II em Três 

Lagoas (MS). 

     Com vagas limitadas, o evento é 

gratuito para interessados e as inscri-

ções devem ser feitas junto ao e-mail 

gthostms@gmail.com, ou através dos 

telefones 67 99188-9949 (Bruna) e 67 

99615-3152 (Rafael). 

     Palestras: 

     “Atualização previdenciária em se-

gurança do trabalho, com ênfase na hi-

giene ocupacional aplicada no eSocial” 

por Engº José Luis Garcia Navarro, ad-

vogado, engenheiro de minas, de segu-

rança do trabalho, especialista em ges-

tão integrada (segurança do trabalho, 

saúde e meio ambiente), ex-perito tra-

balhista, assistente técnico em perícias 

trabalhistas e consultor em higiene o-

cupacional. 

     “Vibração de corpo inteiro” por MS. 

Engº José Luiz Lopes, Coordenador de 

higiene ocupacional corporativo da Su-

zano S/A, engº de segurança do tra-

balho, mestre em gestão integrada em 

saúde e meio ambiente, especialista em 

higiene ocupacional e técnico higienis-

ta certificado 003 pela ABHO. N  

combate à informalidade na construção 

civil. 

     “A NR 18 é uma das normas regula-

mentadoras de saúde e segurança no 

trabalho mais importantes no País. 

Também era uma das mais extensas e 

muito burocrática, prejudicava os in-

vestimentos no setor e ampliava a inse-

gurança jurídica, o que termina afetan-

do a geração de empregos”, afirmou o 

secretário do Trabalho da SEPT/ME, 

Bruno Dalcomo. 

     Para o presidente da CBIC, José 

Carlos Martins, “a nova NR 18 passa a 

dizer o que deve ser feito e não como 

deve ser feito, ou seja, a responsabili-

dade é do construtor, a responsabilida-

de é das pessoas que vão cuidar da saú-

de e segurança no trabalho. Então por 

isso nós estamos muito felizes hoje, 

com a nova NR 18, que é um marco para 

o trabalhador brasileiro”, informou 

Martins. 

     O setor terá um ano para se adaptar 

às mudanças, a partir da data de publi-

cação. A NR 18 estabelece diretrizes de 

ordem  administrativa, de planejamento 
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OMS: próximas semanas serão cruciais no 
combate ao coronavírus 

Afirmação é da conselheira sênior da OMS, Nahoko Shindo 
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     Ela comentou também o isolamento 

da cidade de Wuhan, na província de 

Hubei, o local mais atingido pela crise. 

Shindo disse que o isolamento da cida-

de ajudou a evitar que o vírus se espa-

lhasse fora da China continental e que 

espera que essa medida continue sendo 

eficaz. 

     Para a conselheira, a hipótese de o 

vírus continuar se espalhando em re-

giões fora de Wuhan não está descar-

tada. 

     Equipe de investigação sobre o co-

ronavírus 

     O diretor-geral da OMS, Tedros A-

dhanom Ghebreysus, informou que o 

líder de uma equipe de investigação da 

instituição seguirá para a China, para a-

judar a encontrar formas de conter a 

propagação da infecção pelo novo coro-

navírus. Segundo ele, outros integran- 

 

tes da equipe se juntarão mais tarde ao 

líder do grupo. 

     Eles vão trabalhar com especialistas 

locais para enfrentar a situação. O dire-

tor-geral não divulgou os locais a se-

rem visitados pela equipe. 

     O diretor executivo do Programa de 

Emergências de Saúde da OMS, Mi-

chael Ryan, comentou sobre a situação 

na província de Hubei, no interior da 

China. O local é onde a epidemia co-

meçou e concentra o maior número de 

infectados. 

     Ryan afirmou que o número diário 

de novos casos na província tem sido 

"estável" nos últimos quatro dias. Se-

gundo ele, isso "pode ser reflexo do im-

pacto das medidas de controle executa-

das". Acrescentou que há "muitos ca-

sos suspeitos que ainda precisam ser 

examinados". N Agência Brasil 

Norminha, 13/02/2020 
  No período de 11 a 15 de novembro de 

2020, acontece o 20º International Con-

gress on Hiperbaric Medicine (ICHM) 

no Rio Othon Palace Hotel, em Copaca-

bana, na cidade do Rio de Janeiro. 

     O evento contará com renomados 

palestrantes nacionais e internacionais, 

que enriquecerão a programação cientí-

fica do congresso, compartilhando seus 

conhecimentos em Medicina Hiperbári-

ca com os participantes. E a ANAMT po-

de te levar com um desconto especial ao  

 

11 a 15 de novembro de 2020 

evento. 

     Associados da ANAMT - Associação 

Nacional de Medicina do Trabalho ga-

nham 10% de desconto no ato da ins-

crição. 

     Saiba mais sobre a programação e 

confirme sua presença no site: 

     www.ichm2020.rio.br.N 

que tinham ficado pendentes e estava 

prevista ainda para esta semana uma 

reunião dos coordenadores das banca-

das para tentar avançar mais nos pontos 

ainda pendentes antes de se chegar a 

um possível arbitramento da Secretaria 

de Trabalho. Mauro complementa que a 

previsão do Governo é que a nova NR 

17 entre em vigor juntamente com o no-

vo normativo de GRO (Gerenciamento 

dos Riscos Ocupacionais) e as novas 

NRs 7 (Programa de Controle Médico 

de Saúde Ocupacional) e 9 (Agentes 

Ambientais) por também se tratar de 

uma norma de repercussão geral e, por-

tanto, para dar coerência e harmoniza-

ção ao sistema normativo. 

     TEMAS 

     Mauro adianta que, em linhas gerais 

a nova NR 17 mantém os mesmos cinco 

temas de condições de trabalho já tra-

tados na norma: organização do traba-

lho; movimentação manual de cargas; 

mobiliário dos postos de trabalho; má-

quinas, equipamentos e ferramentas 

manuais; e a parte de conforto no ambi-

ente de trabalho. A principal novidade, 

segundo ele, é o capítulo que trata da 

sistemática de avaliação dos fatores de 

riscos ergonômicos, que passa a ter 

duas etapas: a Avaliação Ergonômica 

Preliminar e a Análise Ergonômica do 

Trabalho. 

     A avaliação preliminar diz respeito à 

avaliação inicial na qual a empresa vai 

ter liberdade para selecionar a ferra-

menta a ser utilizada para fazer esse le-

vantamento  de  adaptação  das  condi-  

ções de trabalho às características psi-

cofisiológicas do trabalhador. “É quan-

do serão levantados todos os fatores re-

lacionados às condições previstas na 

norma e, a partir dessa avaliação, já é 

possível adotar as medidas de preven-

ção, sejam as previstas na NR 17, sejam 

outras que a empresa considerar impor-

tantes como medidas de prevenção”, 

ressalta. Numa segunda etapa, se forem 

detectadas inadequações ou insufici-

ência dessas medidas ou, então, se for 

necessário fazer um estudo mais apro-

fundado das condições de trabalho, de-

ve ser feita a AET. “A Análise Ergo-

nômica do Trabalho passa a ser obri-

gatória somente nos momentos em que 

seja necessária uma análise mais apro-

fundada das condições de trabalho”, 

destaca. 

     Outro ponto da NR 17 destacado pe-

lo auditor fiscal e que está relacionado a 

outras NRs revisadas é o que prevê que 

a AET pode ser sugerida pelo PCMSO 

ou pelo próprio médico do Trabalho da 

empresa a partir de acompanhamento 

epidemiológico que constate maior nú-

mero de acidentes ou adoecimentos em 

determinadas atividades. “Outro gatilho 

importante previsto é em relação à a-

nálise de acidente e de doenças, agora 

uma obrigação que consta no GRO. 

Quando essa análise da própria empre-

sa prevista no GRO indicar uma causa 

relacionada aos fatores ergonômicos, 

também vai ser necessária uma AET, ou  

Norminha, 13/02/2020 
  A conselheira sênior do Departamento 

de Gestão de Contágios da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), Nahoko 

Shindo, disse que as próximas sema-

nas serão um período vital nos esforços 

para conter a propagaçãodo novo coro-

navírus. 

     Em entrevista à NHK, na sede da 

ONU, em Genebra, ela afirmou que o 

novo vírus teria aparecido entre seres 

humanos por volta de novembro do ano 

passado, embora sua origem continue 

desconhecida. 

     A conselheira da OMS disse ser ex-

tremamente difícil criar uma vacina que 

possa prevenir completamente uma do-

ença contagiosa do sistema respirató-

rio. Acrescentou que será necessário a-

gregar conhecimentos de todo o mundo 

para combater o vírus. 

Revisão da NR 17 (Ergonomia) avança com alguns impasses 
seja, essa análise mais aprofundada”, 

complementa. 

     Na avaliação de Mauro, as mudan-

ças na parte da avaliação dos riscos er-

gonômicos trarão benefícios para a pre-

venção na área de Ergonomia. “Diferen-

temente do texto de hoje, que exige que 

a AET, que envolve custos e é um pro-

cesso mais demorado e complexo, seja 

sempre feita, o novo texto permite que 

as medidas de prevenção já sejam ado-

tadas a partir da avaliação preliminar, 

resguardados, é claro, aqueles casos 

que precisam de uma análise mais a-

profundada, que vai demandar real-

mente uma AET”, afirma. 

     RISCO PSICOSSOCIAL 

     Quanto à demanda da bancada dos 

trabalhadores que dizia respeito à in-

clusão de um capítulo sobre os riscos 

psicossociais na NR 17, Mauro relata 

que, após diálogos, houve consenso 

entre as três bancadas para que o as-

sunto seja melhor estudado antes de 

qualquer tomada de decisão. Foi, então, 

estabelecido um cronograma que inclui 

a criação, pela CTPP, de um grupo de 

estudos em março, audiência pública 

em julho e apresentação de resultados 

dos estudos em novembro. 

     Esse grupo de trabalho vai ser tri-

partite, mas a ideia é que seja formado 

por representantes técnicos capazes de 

aprofundar a matéria 

N 
Fonte Revista Proteção 

 

Norminha, 13/02/2020 
 

 A NR 17 (Ergonomia) foi o tema central 

da reunião dos dias 5 e 6 de fevereiro 

na reunião da Comissão Tripartite Pari-

tária Permanente) em Brasília/DF após 

três rodadas anteriores de intensas dis-

cussões do Grupo de Trabalho Tripar-

tite. “É uma norma um pouco mais difí-

cil de negociação e de concretização em 

um texto, porque trata de um tema mais 

complexo, em que não basta definir A 

ou B, como, por exemplo, no caso de 

uma exposição a um risco químico ou 

físico”, observa o auditor fiscal Mauro 

Müller, que coordenou a equipe de go-

verno do GTT da norma. 

     Segundo ele, nesta reunião da pri-

meira semana do mês, a CTPP conse-

guiu consensar a maior parte dos itens 

Congresso internacional reúne 
especialistas em medicina 

hiperbárica no Rio de Janeiro 

http://www.andreamartinsadvogados.com.br/
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http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2020-02/oms-proximas-semanas-serao-cruciais-no-combate-ao-coronavirus
http://www.ichm2020.rio.br/
http://www.protecao.com.br/destaque/revisao-da-nr-17-avanca-com-alguns-impasses/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quem tem direito a isenção para comprar carro? 

 

Norminha, 13/02/2020 
   Internet das Coisas.  Embora mais co-

nhecido entre técnicos, empresas e 

pesquisadores, o termo vem ganhando 

visibilidade na sociedade. As coisas, 

neste caso, são todo tipo de equipa-

mento que pode ser conectado de dis-

tintas formas, de um caminhão para a-

companhamento do deslocamento de 

frotas de transporte de produtos a mi-

crossensores que monitoram o estado 

de pacientes à distância em hospitais 

ou fora deles. 

     Na Internet das Coisas (IdC) – tam-

bém tratada pela sigla em inglês IoT 

(Internet of Things) – novas aplicações 

permitem o uso coordenado e inteli-

gente de aparelhos para controlar diver-

sas atividades, do monitoramento com 

câmeras e sensores até a gestão de es-

paços e de processos produtivos. As 

regras para este ambiente tratam tanto 

da conexão como da coleta e pro-

cessamento inteligente de dados. 

     O ecossistema da IdC envolve dife-

rentes agentes e processos, como  mó-

dulos inteligentes (processadores, me-

mórias), objetos inteligentes  (eletrodo- 

e enviam dados para sistemas respon-

sáveis por processar essas  informa-

ções e fazer sugestões das melhores á-

reas ou momentos para o  plantio. Outro 

é a adoção de dispositivos em casa, co-  

Internet das Coisas: saiba como isso pode afetar a sua vida 
Novas aplicações permitem o uso coordenado e inteligente de aparelhos para controlar diversas atividades 

 

Autistas e pessoas com deficiência podem comprar veículo sem imposto 

Página 03/12 - Norminha - Nº 558 - 13/02/2020 - ANO 12 - DESDE 18/08/2009 - Diretor Responsável: Maioli, WC - Comendador de Honra ao Mérito da SST - Mte 51/09860 

Distribuição gratuita. Permitido imprimir no formato A3 para uso interno - Direitos Reservados - www.norminha.net.br - TM&M Ltda. - 07843347 - Norminha 558 - 13/02/2020 - Fim da Página 03/12 

mésticos, carros, equipamentos de au-

tomação em fábricas),  serviços de co-

nectividade (prestação do acesso à In-

ternet ou redes  privadas que conectam 

esses dispositivos), habilitadores (sis-

temas de  controle, coleta e processa-

mento dos dados e comandos envol-

vendo os  objetos), integradores (siste-

mas que combinam aplicações, pro-

cessos e  dispositivos) e provedores 

dos serviços de IdC. 

     Evolução 

     Segundo o economista do setor de 

tecnologias da informação do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econô-

mico e Social (BNDES), Eduardo Ka-

plan, a IdC poderia ser entendida como 

uma “convergência” de tecnologias já  

existentes, mas gerando o que o espe-

cialista chama de um salto  qualitativo. 

     “A IdC traz mudanças tanto no de-

senvolvimento de uma conectividade 

mais pervasiva quanto no aumento do 

processamento dos dados e  baratea-

mento e refinamento dos sensores que 

permitem a coleta de dados  em diver-

sos ambientes e com diferentes atuado-

res. Tudo isso associado a alguma so-

lução prática, algum uso que permite 

aumento de eficiência,  redução de in-

tervenção humana, novos produtos ou 

novos modelos de  negócios”, explica. 

     O presidente da Associação Brasilei- 

ra de Internet das Coisas (Abinc),  Flá-

vio Maeda, pontua que a IdC não é uma 

tecnologia nova, mas um novo  sistema 

de soluções técnicas. “A gente está tra-

tando o tema em geral como se fosse 

uma continuação da revolução da inter-

net, a Internet 4.0.  As coisas vão ficar 

conectadas e isso tem grandes implica-

ções”, assinala. 

     Mais coisas conectadas 

     Na mesma linha, o executivo de Wat 

son da IBM América Latina, Carlos Tu-

nes, lembra que a conectividade em di-

versas atividades já ocorre há vários 

anos, como é o caso de processos de 

automação, mas a diferença da  IdC se-

ria a quantidade de dispositivos e as 

transformações que esse  tipo de recur-

so pode gerar em diversas áreas. 

     O advento da IdC é que hoje a gente 

tem muito mais coisas conectadas do 

que tínhamos no passado. Agora temos 

desde um relógio, máquina de lavar. 

IdC acabou tendo uma pulverização 

deste tipo de sensoriamento e traz isso 

a um novo nível. Antes tinha número li-

mitado de dados e com frequência 

grande. Agora tem quantidade maior de 

dados numa frequência quase que on 

line, o que permite uma tomada de de-

cisão instantânea”, comenta. 

     Um exemplo é o uso de sensores em 

tratores que  medem a situação do solo 

 

Exemplos de casos de uso nos principais ambientes de aplicação da Internet das 

Coisas – (Arte BNDES/Divulgação) N Isacampinas 

mo termômetros, reguladores de con-

sumo de energia ou gestores de eletro-

domésticos, que permitem ao morador 

da residência controlar esses equipa-

mentos à distância. 

 

Norminha, 13/02/2020 
 

Autistas e pessoas com deficiência físi-

ca, visual e mental – severa ou profun-

da – têm direito, por lei, a isenção de 

impostos na compra de veículos auto-

motores. O benefício também é válido 

para os responsáveis pelas pessoas 

que se encaixam nessa classificação. O 

desconto só é válido para a compra de 

veículos novos. 

     Os tributos que deixarão de ser co-

brados são: o Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI), o Imposto sobre 

Operações de Crédito (IOF), o Imposto 

sobre Operações relativas à Circulação 

de Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação (IC 

MS), e o Imposto sobre Propriedades 

de Veículos Automotores (IPVA). 

     A isenção do IPVA e do ICMS só o-

correrá na compra de veículos que cus-

tem até R$ 70 mil. Acima desse valor, 

apenas os tributos federais, IPI e o IOF, 

não serão cobrados. No caso desse úl-

timo (IOF), a isenção não é válida para 

as pessoas com deficiência visual, 

mental ou autistas – que por essa razão 

não estão aptas a dirigir – por falta de 

previsão legal. 

     Para dar entrada no processo de so-

licitação da isenção é necessário seguir 

os seguintes passos: 

     1º passo – providenciar Carteira Na-

cional de Habilitação especial 

    A pessoa com deficiência deverá, ini-

cialmente, solicitar a carteira de habi-

litação de portadores de deficiência (CN 

H Especial). Para obter esse documen-

to, o  caminho é procurar  o Detran  do 

estado em que o interessado reside. No 

entanto, se a compra do veículo for feita 

por um responsável pela pessoa com 

deficiência, a alteração na CNH não será 

necessária. 
 

     2º passo - solicitar isenção de im-

postos federais (IOF e IPI) 

     A solicitação da isenção dos im-

postos federais é feita exclusivamente 

pelo Sistema de Controle de Isenção de 

IPI/IOF (Sisen), disponível na página da 

Receita Federal na internet. A lista de 

deficiências englobadas pelo benefício 

podem ser encontradas aqui. 

     Para a concessão da isenção, serão 

exigidos um laudo de avaliação emitido 

por prestador de serviço público de 

saúde (ou por serviço privado de saúde, 

contratado ou conveniado, que integre o 

Sistema Único de Saúde), pelo Detran 

ou por suas clínicas credenciadas, ou 

por intermédio de serviço social autô-

nomo, sem fins lucrativos, criado por 

lei, caso não tenha sido emitido laudo 

de avaliação eletrônico; e certidão de 

nascimento atualizada do beneficiário, 

na qual esteja identificado o seu res-

ponsável legal, no caso de requerimen-

to transmitido por tutor ou curador. 

 

     3º passo: solicitação de isenção de 

IPVA e ICMS 

     Para ter o abatimento dos tributos 

estaduais IPVA e ICMS, o interessado 

deverá procurar a secretaria de Fazenda 

do estado em que reside ou unidade do 

Detran. No estado de São Paulo, o pedi-

do de isenção pode ser feito eletroni-

camente por meio do site da Secretaria 

de Fazenda. 
 

 
 

     Preços 

     Os descontos no valor dos carros 

varia de montadora para montadora. Al-

gumas marcas, além do abatimento dos 

impostos, concedem descontos para 

pessoas com deficiência. Por exemplo, 

o Chevrolet Cobalt 1.8 tem preço de ta-

bela R$ 69.990. Para as pessoas com 

deficiência, ele sai R$ 48.439. Já o Jeep 

Renegade Longitude a diesel tem preço 

de tabela R$ 137.290. Para pessoas 

com deficiência, sai a R$ 103.242. N 

Agência Brasil  

http://www.norminha.net.br/
https://www.isacampinas.org.br/post/internet-das-coisas-saiba-como-isso-pode-afetar-a-sua-vida
https://www.sisen.receita.fazenda.gov.br/sisen/inicio.jsf
https://www.sisen.receita.fazenda.gov.br/sisen/inicio.jsf
http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/isencoes/ipi-iof-pessoas-fisicas
https://www3.fazenda.sp.gov.br/SIVEI
https://www3.fazenda.sp.gov.br/SIVEI
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-02/agencia-brasil-explica-quem-tem-direito-isencao-para-comprar-carro
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sou Engenheiro registrado no CREA e fui multado 
por outro conselho. O que fazer? 

 

 

NR 28: O papel do TST no 
processo de fiscalização 
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as defesas prévias e recursos adminis-

trativos; 

     b) Ingressar, judicialmente, com a-

ção específica para obter a anulação da 

multa aplicada e evitar novas autua-

ções. 

     Importante registrar que, nos dois 

caminhos, ter o acompanhamento téc-

nico de um advogado é primordial. Seja 

para identificar nulidades ocorridas ao 

longo do processo administrativo, seja 

para atacar o mérito da questão, de-

monstrando que as atividades exerci-

das pelo profissional não estão enqua-

dradas naquele conselho que aplicou a 

multa ou para apresentar a existência de 

registro prévio em outro conselho. 

N 
Marília Martins 

Especializada nas áreas:Trabalhista, 

Previdenciária e Direito Administrativo 

 

 

 

 

 

 

Norminha, 13/02/2020 
  A Norma Regulamentadora de número 

28 integra um conjunto de regras rela-

cionadas à segurança do funcionário 

em seu ambiente de trabalho. Escrita 

em 1978 e atualizada pela última vez em 

2017, segundo o Ministério do Traba-

lho e Emprego (MTE), esta Norma, jun-

ta as outras, deve ser respeitada dentro 

do ambiente laboral. 

     Durante esse processo de preserva-

ção à vida e cumprimento das Normas, 

tanto as empresas, quanto quem atua 

na área, possuem um papel a cumprir 

para que não sofram nenhum tipo de 

penalidade como o pagamento de mul-

tas ou advertências. 

     Quer saber mais sobre a NR 28? A-

companhe a leitura deste artigo! 

     Empresa versus Técnico de Segu-

rança do Trabalho 

     É parte da obrigação legal das em-

presas fornecer os Equipamentos de 

Proteção Individual (EPIs), como a Lu-

va de Raspa Soldador, enquanto que o 

TST tem o papel de cuidar da gestão de 

informações como: quais equipamen-

tos serão trocados naquele período; ve-

rificar o uso correto dos EPIs; dentre 

outras que podem contribuir direta-

mente para uma avaliação positiva no 

processo de fiscalização. 

     Além disso, cabe ao Técnico em Se-

gurança do Trabalho saber realizar o 

cálculo do valor das penalidades, uma 

vez que faz parte de sua função cuidar 

da maior parte das informações e rea-

lizações dos procedimentos com o ob-

jetivo de preservação da vida, já que ele 

representa o elo entre o funcionário e a 

empresa. 

     Penalidades, infrações e multas 

     Importante ressaltar que existe uma 

diferença no quesito das penalidades, 

elas podem ser divididas em segurança 

e medicina do trabalho, tendo pesos e  

 

valores diferentes, mas ambas são regi-

das pela Unidade Fiscal de Referência 

(UFIR), um fator de correção de valores 

que substitui o antigo Bônus do Tesou-

ro Nacional (BTN), de acordo com a 

Câmara dos Deputados. 

     A UFIR federal foi fixada em R$ 1, 

0641, ainda nos anos 2000, porém, é 

importante ressaltar que o estado do Rio 

de Janeiro (RJ), por meio de resoluções 

da Receita Federal, tem, utiliza e atualiza 

sua própria UFIR. Existe um valor máxi-

mo pelo qual o cálculo da infração pode 

chegar em UFIR federal, em segurança 

do trabalho é 6.304, enquanto em medi-

cina do trabalho é 3.782. 

     As penalidades e infrações ainda têm 

4 graus diferentes para as duas áreas: 

segurança e medicina do trabalho, sen-

do divididas também pela quantidade de 

pessoas envolvidas. Por exemplo: se for 

uma multa de grau 1, envolvendo de 1 a 

10 funcionários, em segurança do traba-

lho, o valor mínimo pode chegar a R$ 

575,00 e, no máximo, R$ 665,36. Agora, 

se forem os mesmos fatores, porém em 

medicina do trabalho, o valor mínimo é 

R$ 345,00 e o máximo de R$ 390,63. 

     Essa diferença de valores, dentro da 

segurança do trabalho, é o que interfere 

em, por exemplo, ser mais caro para o 

empregador, de acordo com o anexo II 

da tabela de multas da NR6, não exigir o 

uso dos EPIs, a exemplo das Luvas de 

Raspa ou Luvas de Vaqueta para seus 

funcionários, do que não comprar o e-

quipamento adequado. Porque a multa 

por não exigir o uso é mais alta – nível 

4 – do que a de não comprar o equi-

pamento adequado, nível 3. 

     Diante de tudo isso, a presença de 

um TST no ambiente laboral tem um 

grande papel na gestão de informações 

e na prevenção ao pagamento de multas 

por parte de seu empregador. N 

Fernando Zanelli 

Norminha, 13/02/2020 
       Considere essa situação: você está 

exercendo tranquilamente a sua profis-

são, tendo feito o devido registro pro-

fissional em um determinado conselho 

de fiscalização (tais como: CREA, CAU, 

CRQ, CRBio, CRT, etc.), e, num certo 

dia, recebe um auto de infração (com a 

aplicação de multa) de outro conselho. 

     É revoltante, não!? E isso não ocorre 

somente com os engenheiros. Aliás, já 

recebemos, aqui no escritório, diversos 

profissionais que passaram por isso. 

     Nesse artigo, será apresentado o 

motivo pelo qual essa dupla fiscaliza-

ção ocorre, se ela é possível e o que de-

ve ser feito para impedir que isso ocor-

ra. 

     1. Por que a dupla fiscalização o-

corre? 

     A dupla fiscalização (fiscalização de 

um mesmo profissional por mais de 

um conselho) ocorre por uma razão 

bastante simples: vivemos num mundo 

dinâmico em que os profissionais tem 

atuado, cada vez mais, de forma inter-

disciplinar (conjugando conhecimen-

tos de diversas disciplinas) e os con-

selhos de fiscalização profissional ain-

da seguem uma lógica antiquada, divi-

dindo as profissões em “caixas que não 

se comunicam”. 

     Por exemplo, um engenheiro quími-

co deve estar registrado no CREA (con-

selho que fiscaliza o exercício profis-

sional dos engenheiros) ou no CRQ 

(conselho que fiscaliza o exercício pro- 

 

 

fissional dos químicos)? 

     Da mesma forma, o projeto de uma 

determinada construção de pequeno 

porte deve ser fiscalizado pelo CREA ou 

pelo CAU? 

     E, assim, surgem outros conflitos: 

para a engenharia ambiental (CREA x 

CRQ); para a bioquímica (CRQ x CR 

Bio); para o geoprocessamento (CREA x 

CRT), etc. 

     Esse problema é bem mais comum 

do que parece, não é!? 

     2. A dupla fiscalização é possível? 

     Desde logo, cabe informar que a fis-

calização de um profissional por mais 

de um conselho não é vedada. Isso por-

que, o fiscal de um dado conselho não 

tem como saber que um profissional já 

está inscrito em outro conselho a não 

ser durante uma fiscalização. Por exem-

plo, se um fiscal comparece fisicamente 

a um empreendimento e solicita o re-

gistro profissional de alguém ele já está 

realizando a fiscalização. 

     O problema é que, muitas vezes, 

mesmo tendo o profissional apresenta-

do seu registro, o fiscal ainda lavra o 

auto de infração, sob o argumento de 

que o profissional está em exercício ir-

regular de outra profissão, exigindo que 

haja a dupla inscrição do profissional. 

Imagine-se tendo que efetuar o paga-

mento de duas anuidades e fazer as a-

notações de responsabilidade técnica 

em dois conselhos distintos (com os 

custos e burocracia envolvidos). 

     Contudo, o entendimento dominante 

dos tribunais veda a exigência de duplo 

registro profissional, sob o argumento 

de que para o Estado (que tem o obje-

tivo de garantir o exercício regular das 

profissões, dando segurança à popula-

ção) é suficiente que apenas um conse-

lho faça a fiscalização e o recolhimento 

das taxas pertinentes. 

 

     3. Como impedir que isso ocorra? 

     Lamentavelmente, alguns conselhos 

não vem observando esse entendimento 

dos tribunais e continuam a aplicar 

multas aos profissionais nos casos a-

pontados acima. 

     Para evitar que isso ocorra, há dois 

caminhos não excludentes: 

     a) Realizar a defesa do profissional 

no  âmbito  administrativo,  elaborando 

http://www.norminha.net.br/
https://advmariliamartins.jusbrasil.com.br/
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://zanel.com.br/nr-28-o-papel-do-tst-no-processo-de-fiscalizacao/?utm_campaign=nr_28_o_papel_do_tst_no_processo_de_fiscalizacao&utm_medium=email&utm_source=RD+Station


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Moreno realiza XVI SIPAT/SIPATR 2020 com sucesso 

 

Sipat COPLASA 

 

 

 

Sipat AMN 

 

 

 

     Em todas as apresentações os empregados presentes foram brindados por exce-

lentes palestras informativas e esclarecedoras sobre “DST/AIDS”, “Animais Peço-

nhentos”, “Prevenção e combate a incêndio”, temas esses em que estão expostos 

durante a jornada de trabalho, como também para levar melhores informações aos 

familiares!. 

     O evento foi um sucesso, tendo os organizadores e direção da empresa a come-

morar e já irem preparando o evento do próximo ano, que vem realmente colabo-

rando com a prevenção de acidentes na empresa. 
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Norminha, 13/02/2020 
O Grupo Moreno realizou nos dias 4, 5, 

6 e 7 de fevereiro de 2020 sua XVI SI 

PAT (Semana Interna de Prevenção de 

Acidentes do Trabalho) e SIPATR 2020 

(Semana Interna de Prevenção de Aci-

dentes do Trabalho Rural). 

 

     No dia 04/02 no refeitório da CEM 

MA, o evento reuniu funcionários em 

geral com apresentação das seguintes 

palestras: 

 

     “DST/AIDS” apresentada pela Dra. 

Cristiane Pinatti, Médica do Trabalho; 

     “Prevenção e combate a incêndio” 

apresentada pelo Coronel Cândido do 

Corpo de Bombeiros. 

 

     Uma churrasqueira elétrica foi entre-

gue para o funcionário que escreveu a 

melhor frase de segurança. 

     A frase ganhadora que é “A melhor 

maneira de não se acidentar, é em pri-

meiro lugar a vida respeitar, evite aci-

dentes!” 

     O autor da frase é o funcionário Ro-

berto Silveira Gomes (Operador de Cal-

deira COPLASA), o qual terá a frase em 

faixas de divulgação do evento do pró-

ximo ano. 

 

     A SIPAT e SIPATR que tiveram como 

tema em 2020 “Acidentes não aconte-

cem por acaso, mas sim por descaso” 

teve adesão de todos os empregados, 

assim como envolvimento em todas as 

apresentações que foram ricas de 

informações e esclarecimentos sobre a 

prevenção de acidentes e doenças 

relacionadas ao trabalho. 

N 

 

     Na quarta-feira, dia 05 e 06 de feve-

reiro as apresentações foram realizadas 

na Câmara Municipal de Nipoã reunin-

do todos os funcionários da Oficina e 

Lavoura 

 

     Além da palestra da Dra. Cristiane, o 

Professor Luis Fernando (Biólogo) fez 

uma apresentação sobre “Animais Pe-

çonhentos”. 
 

 
 

     Já na sexta-feira as palestras foram 

apresentadas para os funcionários da 

COPLASA. 

     Durante todas as apresentações o-

correram sorteio de brindes personali-

zados sobre o evento. 

  

 
 

59 Dinâmicas agora em vídeo!!! 

* + 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  

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendi um veículo e o comprador não transferiu. 
E agora? 

 

 

 
 

Orgulho não paga boletos 
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Norminha, 13/02/2020 
 A nossa conversa aborda um tema bas-

tante comum, objeto de uma vasta ga-

ma de ações, trata-se da transferência 

de propriedade veicular. 

     A princípio, necessário recorrer ao 

Código de Trânsito Brasileiro, que de-

termina o seguinte a respeito do tema: 

     Art. 134. No caso de transferência de 

propriedade, o proprietário antigo de-

verá encaminhar ao órgão executivo de 

trânsito do Estado dentro de um prazo 

de trinta dias, cópia autenticada do 

comprovante de transferência de pro-

priedade, devidamente assinado e data-

do, sob pena de ter que se responsa-

bilizar solidariamente pelas penalida-

des impostas e suas reincidências até a 

data da comunicação. 

     Bom, há clara indicação da obriga-

ção do vendedor em comunicar a venda 

de determinado veículo ao Departa-

mento Estadual de Trânsito, sob pena 

de responder pelos débitos e multas 

que recaiam sobre o bem. Todavia, nem 

todos detêm tal cautela, e assim, não 

fazem essa comunicação. 

     Além do art. 134, o CTB ainda traz 

outros quatro artigos abordando direta 

ou indiretamente a responsabilidade do 

antigo proprietário pela ausência da co-

municação da venda. 

     Não raras vezes, a compra e venda 

de veículos ocorre de modo informal, 

sendo que o recebimento do dinheiro e 

a entrega das chaves, aparentemente, 

encerram a negociação. No entanto, o 

antigo proprietário, tempos depois, tor-

na-se alvo de cobrança por órgãos de 

protesto ou de proteção de crédito - 

ante a situação de inadimplência 

perante o fisco, porque a transferência 

da propriedade não foi realizada pelo 

comprador. 

     Entenda. A cobrança é devida, se es-

tiver titulada ao proprietário e houve as 

notificações que a lei determina. Ora, 

mesmo que o devedor já tenha negocia-

do o bem, este ainda permanecerá ins-

crito no cadastro dos órgãos de con-

trole de trânsito como dono da coisa. 

Até porque, a Administração Pública 

não participou da negociação do veícu-

lo, logo, não sabe da alienação do au- 

tomotor. É, para isto (conhecimento 

dos órgãos de trânsito e do fisco es-

tadual) que serve o comunicado de 

venda. 

     Então, se você vendeu seu veículo e 

o comprador não efetuou a transfe-

rência, e você não teve o cuidado de co-

municar a venda ao DETRAN e, hoje, 

está sendo alvo de cobrança de débitos 

e multas com origem após a negocia-

ção – ATENÇÃO!!! 

     A sugestão deste autor é que você 

procure um bom advogado, de prefe-

rência com experiência no assunto, 

munido de toda e qualquer documenta-

ção que comprove a venda do veículo 

para um terceiro, inclusive extrato ban-

cário (ou prova que recebeu uma con-

trapartida pela entrega do bem), para 

buscar ingressar com uma ação judicial 

visando o seguinte: 

     - Incluir restrição judicial e bloquear 

a geração de débitos futuros – no caso 

de desconhecer o paradeiro do vende-

dor; 

     - Transferir o veículo para o com-

prador juntamente com todas as dívidas 

posteriores à venda – no caso de existir 

contrato de compra e venda ou o preen-

chimento do DUT; 

     Há uma série de fatores a serem 

ponderados nessa espécie de ação. A 

jurisprudência do seu estado – não é 

um assunto pacificado, há grande di-

vergência sobre a responsabilidade so-

lidária do vendedor e comprador quan-

do  não  comunicada à  venda; os docu- 

mentos que você possui para demons-

trar a existência do negócio – o ônus da 

prova é do autor; e outros tópicos que 

abordaremos numa outra conversa. 

     Conveniente lembrar, também, que 

na Administração Pública consta uma 

vasta gama de informações acerca dos 

procedimentos a serem adotados em 

casos com este, bem como é aberta a 

possibilidade de contestar o débito na 

via administrativa, apresentando ao cre-

dor provas da tradição do bem em mo-

mento anterior ao fato gerador do débito 

- é difícil, mas vale a tentativa. 

     Enfim, a orientação padrão é que an- 

tes de você concluir o negócio (compra 

e venda), busque preencher o DUT/CRV 

do seu veículo, colhendo a assinatura 

do comprador e autenticando-a em car- 

tório de notas, realizando a comunica-

ção da venda, logo em seguida. Muitos 

cartórios possuem a ferramenta da co-

municação de venda on-line, ou seja, já 

lançam automaticamente no sistema 

nacional de trânsito a informação da 

venda, mediante o pagamento de taxa 

administrativa. 

     Lembre-se, a relação de confiança 

com o pretenso comprador não é moti-

vo relevante para você se eximir de a-

tender aos procedimentos anotados na 

norma de trânsito, até porque muitos 

desses casos (aquisição de um veículo 

sem que se faça a transferência) têm o-

rigem com pessoas do círculo de ami-

zade/parentesco (cunhado, primo, vizi-

nho, sogro e etc.). 

     Outra dica, é que você pode ainda 

incluir dentro do valor da negociação a 

concretização da transferência da pro-

priedade. Isto é, a venda já abrange o 

pagamento de todas as taxas exigíveis 

pelo DETRAN para que seja efetuada 

imediatamente a alteração dominial 

junto ao órgão responsável. Desta for-

ma, o veículo só seria entregue ao inte-

ressado, depois de transferido. 

     Bom amigos, espero ter ajudado a-

queles que estão nessa complicada si-

tuação. No mais, coloco-me a disposi-

ção para esclarecer qualquer dúvida a 

respeito do assunto. N 

Elder Nogueira 

 

 

Norminha, 13/02/2020 
     Uma aula sobre sucesso. 

     O que é vulnerabilidade? Vulnerável 

é sinônimo de ser verdadeiro. É saber e 

reconhecer a sua imperfeição, sem des-

culpas para estar errando. 

     Olhar para você e deixar as pessoas 

verem quem você é de verdade. O vul-

nerável pede ajuda e reconhece que tem 

pessoas melhores que ele em várias 

áreas. É ser humilde e não esconder as 

suas limitações. 

     Agora, a invulnerabilidade é usar 

máscaras. É se fazer de forte e negar 

suas fraquezas. É ser tão pequeno, tão 

inseguro, que você cria um disfarce de 

auto suficiência. 

     Essa pessoa se torna uma grande 

mentirosa, porque ela nega as sua fra-

quezas e superestima suas fortalezas. 

Esconde com orgulho e autossuficiên-

cia. 

     Protagonismo é irreal, porque nin-

guém faz tudo sozinho. A vulnerabi-

lidade é entender minha dependência, 

entender que eu faço parte de algo mui-

to maior. Ou seja, o invulnerável é uma 

pessoa que padece de orgulho. O orgu-

lhoso não pede ajuda, ele fala muito e 

faz pouco. 

     Existem 4 estratégias do invulnerá-

vel: 

     1. Critica demasiadamente os outros 

     Costuma fazer isso para não ter a 

atenção sobre ele. Assim ele continua 

escondendo suas fraquezas. 

     2. Rebaixa as pessoas e tira a digni-

dade delas. 

     Ele diminui tanto as pessoas, para 

sentir que ele é melhor e para parecer 

maior ao lado dela. 

     3. Admiração à um ídolo. Ele tem 

pessoas que admira demais e vive 

falando deles. Porque assim ele chama 

a atenção para o outro e esquecem dele. 

     4. Fazem tudo pra todo mundo. Só 

ajuda os outros e não se ajuda. Quando 

ele está fazendo muito, não veem as fa-

lhas dele. Ele pensa que só ele pode a-

judar e não pede ajuda. 

     Já o humilde pede ajuda, ouve, en-

tende que tem pessoas melhores que 

ele, sem precisar ficar se exaltando ou 

humilhando. Com humildade ele mos-

tra seu potencial e suas fragilidades. 

Além disso, tem o hábito de dizer muito 

obrigado, é simples e verdadeiro, ele 

aceita e aprende com os seus erros. 

     Como essa pessoa sabe que não é 

auto suficiente, ela pede ajuda para as 

pessoas certas. 

     Já o invulnerável pede ajuda para al-

guém pior. Porque se alguém melhor a-

judar, ele vai se sentir pequeno. 

     O invulnerável, vai sempre estar 

procurando alguém pra tirar e transferir 

seus erros. O que acontece? Ele se tor-

na uma pessoa sem autorresponssabi-

lidade. O arrogante não admite os seus 

erros, porque se ele errar ele não vai ser 

tão bom quanto diz ser. 

 

 

 

     Pergunta: você é vulnerável ou in-

vulnerável? 

     Quantos estão destruindo suas vi-

das por orgulho? Eu Não conheço nin-

guém que não tenha caído no seu re-

lacionamento amoroso, ou que tenha 

quebrado a sua empresa ou perdido o 

seu emprego que não seja por orgulho 

e arrogância. 

     Como é que o orgulho se manifesta 

no seu comportamento? Essas são al-

gumas opções, e gostaria que você re-

fletisse: 

✔ O orgulhoso tem dificuldade de per-

doar. 

✔ Não reconhece os seus defeitos, 

sempre acha que não tem que mudar. 

✔ Busca sempre culpados. 

✔ Busca ser o centro das atenções e 

quando não é, pega a bola e sai 

✔ Não ouve as pessoas, interrompe ou 

então as pessoas falam e entra e sai pe-

lo outro ouvido 

✔ Sempre utiliza um tom crítico 

✔ Se sente superior ou melhor do que 

os outros 

✔ Acredita que por ter tido sucesso no 

passado, acha que o sucesso vai ser 

projetado para o hoje e se acomoda. 

✔ O orgulhoso odeia ser confrontado! 

✔ O orgulhoso não pede ajuda, nem 

conselhos. 

✔ Não diz por favor. 

✔ Não pede perdão. Qualquer ato de 

vulnerabilidade dói nele. 

✔ Altamente competitivo. 

✔ Não perde uma, quer sempre estar 

certo 

     Onde esse orgulho se manifesta? 

❌ Relacionamento sem harmonia 

❌ Altos e baixos financeiros ou pro-

fissionais 

❌ Desequilíbrio das emoções. Uma 

hora está muito alegre ou com muita 

raiva muito rápido. 

❌ O orgulhoso só é respeitado quando 

tem dinheiro e tem poder. Pois as pes-

soas temem se manifestar perto do 

orgulhoso. 

❌ Cobra exageradamente os outros e 

devido a isso, tem poucos amigos ver-

dadeiros. Ninguém aguenta o dono da 

verdade. 

     Agora conta pra mim: 

     Como está a sua vida? 

     Onde é que a tua vida não está dan-

do certo? 

     Onde você tem sido prepotente? 

     O que mais você tem que perder na 

sua vida por arrogância? 

     O que eu falei não vale nada se você 

não fazer a prática. Não adianta eu te 

ensinar a dirigir um carro se você não 

sentar lá e dirigir. 

     Autor: Paulo Vieira 

Thaiza Vitoria 

Gestão Jurídica 

http://thaizavitoria.com.br/ 

N 

http://www.norminha.net.br/
https://elderns.jusbrasil.com.br/
http://thaizavitoria.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca Chame o Uber (ou 99taxi) por fora do Aplicativo! 
Saiba o Porquê! Garanta Seus Direitos! 

 

Os riscos de contratar corrida fora do app 

Norminha, 13/02/2020 
Por Cosmo Palasio de Moraes Jr* 

   Há muitas coisas que são ruins para a 

segurança e saúde no trabalho do Bra-

sil, mas penso que nenhuma delas é 

pior do que a eterna ideia que para se 

ter uma conclusão sobre qualquer coisa 

que seja há necessidade de TER um cul-

pado. Aliás, durante anos e mais anos 

sempre trabalhamos dentro da investi-

gação e análise de acidentes e doenças 

do trabalho com a ideia de encontrar 

causas e não causadores – no entanto 

isso como tantas outras coisas me pa-

rece que ficaram mesmo apenas no 

campo da teoria. 

     Vivemos um tempo de muitas trans-

formações. Parte delas tem um imenso 

potencial para ajudar os especialistas 

no planejamento, organização e execu-

ção da prevenção – outras não são mais 

do que modismos ou ferramenta para 

explicar o que já não se justifica mais 

com a forma velha de fazer. Mas quase 

sempre esbarramos em um fator que 

parece ser invisível em meio a tudo isso 

– o fator humano daqueles que pensam 

a prevenção. Claro que certamente va-

mos levar muito tempo para encontrar e 

colocar em uso uma ferramenta capaz 

de avaliar de fato nossos conhecimen-

tos (levando em conta sua utilidade e 

não sua quantidade), nossa vaidade e 

orgulho e muito especialmente a nossa 

visão em um ponto onde pessoa e pro-

fissional devem ser distintos. 

     Poucos de nós percebemos o quanto 

a tal da culpa pode ser parte de uma coi-

sa chamada preconceito e indo mais 

adiante poucos menos ainda vão além 

do quanto um preconceito pode ser pe-

rigoso na análise de qualquer coisa que 

seja. Se entendo, por exemplo que aci- 

dentes  ocorrem  porque  trabalhadores  

 
 

Para um novo tempo precisamos 
de novas formas de ver 
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Norminha, 13/02/2020 
       Será que é uma boa ideia chamar o 

Uber por fora? Pode até parecer que 

sim, pois você ajuda o motorista que 

ganha mais e se ajuda porque paga 

menos. Mas a economia vale a pena?! 

     Imagine a situação: você faz uma 

corrida com um motorista de uber, sim-

patiza com ele e, ao fim da corrida, ele 

te dá um cartãozinho e diz: Olha, eu es-

tou sempre aqui por perto. Quando qui-

ser fazer uma viagem é só me ligar ou 

mandar uma mensagem direito no what 

sapp; 

     A princípio, parece boa ideia, pois 

como o motorista não terá que repassar 

parte do valor para a Uber (99 taxi ou 

qualquer outra empresa que preste esse 

tipo de serviço), ele poderá lhe dar um 

desconto. Até aí bonito... mas é neces-

sário pensar nas implicações que o di-

reito traz para este ato. 

     Veja, a responsabilidade civil, no di-

reito do consumidor, regida pelo códi-

go de defesa do consumidor, entende 

que, via de regra, todos aqueles que 

participam da cadeia de consumo res-

pondem pelo defeito na prestação de 

um serviço... e de maneira OBJETIVA, 

ou seja, independentemente de dolo ou 

culpa. 

     Imagine, então, que você sofre um 

acidente durante uma corrida e quebra 

um dos braços: fora os gastos com hos-

pital, remédios e fisioterapia, vai ficar 3 

meses sem trabalhar. E quem arca com 

estes gastos? 

     Pois bem, se você chamou o Uber 

pelo aplicativo, a empresa responde co-

mo fornecedora do serviço tanto quanto 

o motorista, portanto, você poderá pro-

cessar os dois para que respondam pe-

los danos materiais e morais que lhe fo-

ram causados (inclusive pelo paga-

mento dos meses em que você ficou 

sem trabalhar). 

     E aí te pergunto: quem você vai pro-

cessar, o motorista que é um trabalha-

dor tentando ganhar a vida como você 

e, talvez, mal tenha condições de lhe re-

munerar, ou uma grande empresa que 

ganha por mês mais dinheiro do que 

você ganharia em toda uma vida?! 

     Ora, é claro que é a empresa! 

     Agora, se você chamou o Uber por 

fora do aplicativo.... a empresa (por 

mais que o motorista seja "associado" 

a ela não responde pelo acidente! 

     Imagine só, ter que processar o mo-

torista. Em primeiro lugar, com certeza 

dói saber que alguém que também só 

está trabalhando honestamente vai ter 

que pagar uma conta tão grande para 

você; Em segundo lugar, corre-se a-

quele risco: ganha mas não leva! Mes-

mo ganhando a ação, o motorista pode 

simplesmente não ter condições de pa-

gar você! 

     Por isso, sempre, antes de pensar 

em chamar o motorista por fora do apli-

cativo, pense duas vezes! 

N 

advogado: Marcel Sanches 

ou patrões querem que seja assim mi-

nha visão fica distante da realidade e 

profundidade do problema passa a tra-

balhar com práticas superficiais. Deve-

mos então ter um grande cuidado quan-

to a isso que pode “contaminar” todo 

um trabalho e é claro que fadá-lo ao in-

sucesso. 

     Não é o que pensamos – e observar 

isso é cada dia mais importante dentro 

de uma sociedade que faz análises e to-

ma decisões a partir de necessidade bá-

sicas e imediatistas. Certas “soluções” 

podem nos causar um imenso alívio – 

mas não podemos deixar de pensar nas 

conseqüências – a vida não é feita só de 

um tempo. 

     Não são as ferramentas que mudam 

as coisas – mas a forma de ver e utilizar 

daqueles que estão por detrás delas. 

Sem um novo e amplo entendimento 

podemos mudar todo o entorno e se-

guir tendo os mesmos resultados. Va-

mos modernizar nossas formas de ver – 

ou menos torná-las realistas. Eles a-

prendem com a gente, nós aprendemos 

com eles. 

N 
     Proteção 

     O blog SST na Prática apresenta 

informações importantes para os 

profissionais de Saúde e Segurança do 

Trabalho. O autor Cosmo Palasio de Moraes 

Junior é Técnico em Segurança do Trabalho 

com diversas especializações. Colunista e 

membro do Conselho Editorial da Revista 

Proteção. Diretor do Sindicato dos Técnicos 

de Segurança do Trabalho do Estado de São 

Paulo. Fundador e moderador do Grupo SES 

MT. Auditor, Consultor e Instrutor com 

atuação em diversas organizações, entre 

elas, Volkswagen, WEG, GERDAU, Vale, 

Suzano e SABESP. Autor do Livro Dia a Dia 

da Prevenção e consultor do Manual de 

Segurança e Saúde no Trabalho. 

cpalasio@gmail.com 

Norminha, 13/02/2020 
  Independente do ramo de atividade da 

empresa, todas apresentam riscos para 

a segurança dos trabalhadores. Riscos 

esses que podem ser mais agressivos a 

curto prazo, outros que são considera-

dos menos agressivos, mas que a lon-

go prazo podem causar problemas de 

saúde. 

     Por isso, a fim de manter a seguran-

ça dos colaboradores é primordial que 

as empresas criem ações para alertar ao 

seu quadro funcional os riscos presen-

tes no ambiente de trabalho, informar 

como preveni-los, como se proteger e 

como agir diante dessas situações. Ou 

seja: criar a percepção de risco da ativi-

dade exercida e/ou do ambiente em que 

trabalha. 

     O processo de conscientização dos 

funcionários deve fazer parte do plane-

jamento da empresa. Só assim todos 

saem ganhando. 

     Acompanhe este artigo e veja o que 

você deve saber para manter a percep-

ção de risco sempre ativa. 

     Conheça os riscos do dia a dia 

     Para pensar e agir de forma consci- 

ente a respeito dos riscos no trabalho, 

a primeira coisa a se fazer é conhecê-

los. Exemplo: quais as substâncias po-

dem causar algum dano para a saúde; 

quais os Equipamentos de Proteção In-

dividual (EPI) são de uso obrigatório; 

qual a temperatura ideal para o ambien- 

res terem uma percepção de risco: 

manter a sua se-gurança e auxiliar na 

mitigação dos ris-cos. 

     Seja herói da própria segurança 

     Conhecer, perceber, observar e ava-

liar o lugar onde se passa a maior parte 

do dia é sinônimo de cuidar da própria 

segurança e, indiretamente, incentivar 

que os outros se cuidem também. 

     Se você conhece e segue todas as 

recomendações da empresa, você está 

apto para ser uma inspiração para os 

colegas e para ajudá-los, caso tenham 

alguma resistência, a segui-las. 

     Para evitar os riscos no trabalho, a-

presentamos mais algumas dicas: 

     – faça as atividades em um ritmo 

moderado: além de evitar acidentes, 

ajuda a preservar a sua saúde mental e 

evita retrabalho. Afinal, a pressa é ini-

miga da perfeição; 

     – considere que o uso das roupas e 

dos acessórios são restritas aquele lu-

gar e são de extrema importância; 

     – cobre da empresa investimento na 

segurança dos funcionários, palestras e 

cursos que possam auxiliar na consci-

entização da segurança no trabalho. 

     A empresa é responsável por indicar 

os riscos e por fornecer suporte para e-

vitar acidentes, mas apenas aqueles que 

estão literalmente expostos aos riscos 

poderão evitá-los e sugerir melhorias 

mais pertinentes à realidade. N 

Raphael Lima 

Percepção de risco: maneiras de pensar e agir no 
ambiente de trabalho 

te; por que usar suporte para o pulso no 

mouse etc. 

     Em alguns momentos, o uso de e-

quipamentos e a obrigação de seguir as 

regras de segurança podem até parecer 

óbvias, mas, no que diz respeito à segu-

rança, não podem existir meias pala-

vras, então procure conhecer o motivo 

do uso obrigatório do EPI ou por qual 

motivo existe determinada regra. 

     Saber a quais riscos você está ex-

posto é fundamental para não fugir das 

normas da empresa. 

     Vá além, faça a sua avaliação 

     Além de conhecer a documentação 

ou as orientações que a sua empresa 

fornece, observe o ambiente, análise as 

atividades dos colaboradores que têm 

funções diferentes da sua, análise a sua 

atividade. Tente relacionar os riscos 

que a empresa sinaliza com os que você 

percebe e não estão descritos. Você po-

de observar falhas na segurança que até 

o momento não foram notadas. En-

quanto funcionário, avalie se os EPIs 

são realmente eficazes na execução da 

atividade. 

     Esteja atento à estrutura física do es-

paço, ao som das máquinas ou volume 

dos áudios, à qualidade dos equipa-

mentos de segurança etc. 

     O trabalhador pode colaborar para 

aumentar o nível de segurança da em-

presa e dos seus colegas de trabalho. 

Essa é a importância de os trabalhado- 
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Morte em cerca 
elétrica: o dono 
comete crime? 

Norminha, 13/02/2020 
    Em decorrência da sensação de inse-

gurança que acomete a maioria das ci-

dades brasileiras, há bastante tempo o 

uso das cercas elétricas como instru-

mento de proteção é difundido em nos-

so país. 

     O questionamento feito no título é 

evidentemente genérico, razão pela 

qual direcionaremos o nosso estudo 

para uma situação específica: imagine-

mos o caso de um sujeito que, com o 

fim de furtar bens em determinada re-

sidência, tenta pular o muro e, ao en-

costar na cerca elétrica, que pensava 

estar desligada, é imediatamente eletro-

cutado. Em razão disso, sofre uma que-

da, bate a cabeça no solo e morre. 

     No caso narrado, o dono da resi-

dência responderá pelo crime de homi-

cídio? A resposta, obviamente, é não. 

Mas vamos entender o motivo? 

     No Direito Penal, obstáculos como 

cercas elétricas, cacos de vidros ou 

pontas de lança em muros e portões, 

arames farpados, bem como cães fero-

zes ou outros animais de guarda, entre 

outros, são conhecidos como ofendí-

culos. 

     Tais ofendículos são instrumentos 

de defesa dos bens jurídicos funda-

mentais encontrados em determinado 

local, a exemplo da propriedade, do pa-

trimônio, da integridade física e mesmo 

a vida dos moradores/frequentadores. 

Até por isso, exige-se que esses obs-

táculos sejam visíveis, funcionando co-

mo uma advertência, não como forma 

desmedida de provocar lesões ou a 

morte de terceiros. 

     Embora haja certa discussão quanto 

à natureza jurídica dos ofendículos, se 

seriam hipóteses de legítima defesa 

preordenada ou exercício regular de 

direito, discussão que foge às preten-

sões deste texto, o efeito prático é úni-

co: os ofendículos afastam o caráter ilí-

cito do fato, sendo verdadeiras causas 

excludentes de ilicitude. 

     Portanto, em nosso exemplo, o dono 

da residência não cometeu o crime de 

homicídio, salvo, evidentemente, se 

houvesse qualquer excesso de sua par-

te. O mesmo ocorreria se o invasor, em 

vez de morrer, sofresse lesões corpo-

rais, não havendo que se falar na prática 

do crime previsto no art. 129 do CP. 

     Por fim, é importante lembrarmos o 

seguinte ponto: o art. 935 do Código 

Civil aponta que a responsabilização ci-

vil independe da responsabilização cri-

minal. Assim, os familiares do nosso 

falecido invasor poderiam pleitear, na 

esfera cível, eventual indenização do 

proprietário da residência? 

     A resposta também é negativa, pois, 

de acordo com o que se extrai do art. 

188, inciso I, do Código Civil, os atos 

praticados em legitima defesa ou no 

exercício regular de um direito reco-

nhecido não constituem ilícito civil. A-

fastando-se, em regra, o dever indeni-

zatório/reparatório. N 

Victor Emídio 

Estudante de Direito 

 

 

Erros na contratação de empregados que 
geram prejuízos futuros 
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Norminha, 13/02/2020 
     Introdução 

     A contratação de empregados repre-

senta um bom indicativo para as em-

presas. 

     Seu crescimento. 

     Por isso, parabéns. 

     Contudo, ao longo do tempo percebi 

que muitas empresas cometem erros 

corriqueiros nessa fase. 

     E é compreensível, afinal, estamos 

falando de um emaranhado de normas 

jurídicas, que se desdobram em leis, 

portarias, decretos, normas regulamen-

tadas e etc.! 

     E ainda, dependemos da interpreta-

ção do juiz para definir qual deverá ser 

aplicada a cada caso concreto. 

     O sistema jurídico complexo já difi-

culta a vida de grandes empresas, 

quanto mais para os novos empreende-

dores. 

     E nem todos possuem uma asses-

soria jurídica trabalhista, para trazer 

mais segurança a empresa, o que é um 

erro, como demonstramos nesse outro 

artigo. 

     Trouxemos então algumas atitudes 

equivocadas na hora de contratar um 

funcionário que podem trazer prejuízos 

futuros para as empresas 

     Requisição de documentos ilegais 

     Um dos primeiros passos após o 

preenchimento dos requisitos do cargo, 

é solicitar a entrega de documentos. 

     Por obvio, além de buscar cumprir a 

burocracia da documentação exigida 

pela lei, tal medida tem como objetivo 

conhecer um pouco mais sobre aquela 

pessoa que estará ingressando no qua-

dro de funcionários da empresa. 

     Ocorre que, muitas empresas solici-

tam documentos considerados como 

discriminatórios. 

     A lei 9.029/95 proíbe qualquer con-

duta que possa dificultar o ingresso no 

trabalho: 

     Art. 1o É proibida a adoção de qual-

quer prática discriminatória e limitativa 

para efeito de acesso à relação de tra-

balho, ou de sua manutenção, por moti-

vo de sexo, origem, raça, cor, estado ci-

vil, situação familiar, deficiência, reabi-

litação profissional, idade, entre outros, 

ressalvadas, nesse caso, as hipóteses 

de proteção à criança e ao adolescente 

previstas no inciso XXXIII do art. 7o da 

Constituição Federal. 

     Como por exemplo, atestado de gra-

videz ou esterilidade. 

     Nesse sentido, existe proibição ex-

pressa no artigo 373-A, inciso IV da 

CLT, senão vejamos: 

     Art. 373-A. Ressalvadas as disposi- 

 

ções legais destinadas a corrigir as dis-

torções que afetam o acesso da mulher 

ao mercado de trabalho e certas especi-

ficidades estabelecidas nos acordos 

tra-balhistas, é vedado: 

     IV - exigir atestado ou exame, de 

qualquer natureza, para comprovação 

de esterilidade ou gravidez, na admis-

são ou permanência no emprego; 

     O período gestacional é um momen-

to delicado na vida de qualquer mulher. 

     Nesta fase, é exigido alguns cuida-

dos especiais pela empresa, como o a-

fastamento, contratação de substituto 

temporário, o que acaba gerando um 

custo maior. 

     Desta forma, para impedir que o in-

gresso da mulher no mercado de traba-

lho fosse prejudicado, a CLT decidiu 

proibir qualquer conduta nesse sentido. 

     A solicitação de antecedentes crimi-

nais também é considerada conduta ile-

gal, passível de condenação, inclusive. 

     Com isso, evita-se que essas pes-

soas encontrem mais dificuldades para 

retornar ao mercado de trabalho. 

     Além dos documentos citados, proí-

be-se ainda: 

     - Comprovação de experiência pré-

via por tempo superior a 6 (seis) meses 

no mesmo tipo de atividade. Artigo 

442-A da CLT; 

     - Certidão negativa de SPC e Serasa; 

     - Comprovação sobre não possuir 

ações trabalhistas ajuizadas. 

     Frustrar expectativa de admissão 

     Conseguir uma vaga de emprego em 

um país com tantos desempregados é o 

sonho de milhões de pessoas. 

     Por isso, a empresa que deseja am-

pliar o seu quadro de empregados pre-

cisa tomar alguns cuidados. 

    Conheço inúmeros casos, inclusive 

de clientes, que participaram de pro-

cesso seletivo, foram aprovados, reali-

zaram os exames admissionais, abri-

ram conta salário e simplesmente foram 

surpreendidos com a desistência da 

contratação pela empresa. 

     E muitas vezes sem qualquer satis-

fação! 

     Agora imagine o prejuízo daqueles 

que gastaram seu dinheiro e tempo para 

obter a tão aguardada vaga de emprego. 

     Imagine o abalo psicológico dessas 

pessoas! 

     Por esse motivo, a Justiça do Traba-

lho vem condenando as empresas que 

frustram a expectativa de contratação, 

como ocorreu no caso abaixo: 

     DANO MORAL PRÉ-CONTRATUAL. 

LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE CONTRA-

TAÇÃO.Caso em que a reclamante pos-

suía legítima expectativa de contratação  

 

 no emprego oferecido pela primeira re-

clamada, a qual restou frustrada, vio-

lando a boa-fé objetiva esperada na 

pactuação dos contratos. Dano moral 

que se presume, ensejando o direito à 

indenização. 

     (TRT-4 - RO: 00203373420165040 

512, Data de Julgamento: 15/04/2019, 

2ª Turma) 

     Desta forma, a recomendação é que 

as empresas possuam convicção da 

viabilidade para a abertura de novos 

postos de trabalho. 

     Assim, é importante que as empre-

sas observem se não serão afetadas por 

variações no mercado, fechamento de 

setores, crises financeiras ou outros 

motivos que as façam desistir das va-

gas ofertadas. 

     Contratar e não assinar a carteira 

     Erro bastante corriqueiro cometido 

por algumas empresas é contratar o 

funcionário e não assinar a sua carteira 

de trabalho. 

     Os motivos nesses casos são varia-

dos. 

     Mas, geralmente, a redução de cus-

tos é o principal objetivo. 

     O que, na verdade, é um grande erro. 

     Pois, a economia alcançada inicial-

mente não se compara aos prejuízos fu-

turos. 

     Neste sentido, a reforma trabalhista 

promovida por meio da lei 13.467/17, 

recentemente alterada pela MP 905/19, 

dificultou muito mais a vida dessas em-

presas. 

     Agora, as multas, dependendo do 

porte da empresa e quantidade de fun-

cionários em condição irregular, po-

dem variar de R$ 1.000,00 a R$ 10. 

000,00. 

     Com a possibilidade de pagamento 

em dobro, no caso de reincidência. 

     Além disso, caso esse funcionário 

ingresse com uma ação trabalhista, a 

empresa provavelmente será condena-

da a pagar todo o período sem a as-

sinatura da carteira, com acréscimos 

dos juros de mora. 

     O que acarretará um grande prejuízo 

financeiro para o empreendimento. 

     Pejotização 

     Pior do que não assinar a carteira de 

um funcionário é contrata-lo como Pes-

soa jurídica para exercer atividades típi-

cas de empregado. 

     De forma resumida, isso é o que cha-

mamos de pejotização. 

     E se trata de um erro grave na con-

tratação de empregados. 

     Muitas vezes o empresário acredita 

estar blindado por formalizar um contra-

to de prestação de serviços. 

 

 

As empresas precisam observar 

alguns pontos antes de contratar 

empregados. Caso contrário, 

podem se prejudicar com ações 

trabalhistas futuras. 

     Mas a verdade é que não está. 

     Se restar provado, por exemplo, que 

o suposto prestador de serviço compa-

recia de forma regular na empresa, re-

cebia ordens hierárquicas, possuía re-

muneração habitual, dentre outras ca-

racterísticas, é bem provavelmente que 

será caracterizada uma relação de em-

prego. 

     E como nesses casos as empresas 

elevam a remuneração do "prestador" 

de serviços, o prejuízo de uma conde-

nação é enorme. 

     Pois, o valor da remuneração será 

utilizado como salário base para efeitos 

de cálculos. 

     Imagine isso refletido em FGTS, ho-

ras extras, 13º salário, férias e etc. 

     Evidentemente que não existe pro-

blemas em contratar um prestador de 

serviços para a empresa. 

     Porém, contratar uma pessoa como 

PJ apenas para burlar os direitos traba-

lhistas é um equívoco. 

     Já que toda economia inicial, será 

pequena diante do valor da condenação 

de uma provável ação trabalhista. 

     Conclusão 

     Por mais simples que possa pare-

cer, a contratação de empregados deve 

ser efetuada com cautela. 

     É um momento que exige alguns 

cuidados para não cair nos erros indi-

cados no artigo. 

     Geralmente os erros ocorrem quan-

do as empresas crescem de forma de-

sordenada, ou quando estão iniciando 

suas atividades. 

     Por isso, é importante que o cresci-

mento ocorra de forma controlada, tra-

zendo mais segurança para o negócio. 

     Quanto mais informações conse-

guir, mais fácil será para conduzir o 

empreendimento e evitar erros que a-

carretem em prejuízos futuros. 

     No entanto, a solução mais indicada 

é contar com uma equipe multidisci-

plinar para oferecer suporte na admi-

nistração da empresa. N 

Alexandre Bastos 

Advogado Trabalhista - Sócio 

fundador do escritório Alexandre 

Bastos Advocacia 

59 Dinâmicas agora em vídeo!!! 

* + 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   

http://www.norminha.net.br/
https://alexandrebastosadvocacia.com.br/contratacao-de-empregados/
https://alexandrebastosadvocacia.com.br/contratacao-de-empregados/
https://go.hotmart.com/A20470095V


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de trabalhador qualificado afeta 
metade das indústrias no país 

Segundo a CNI, setor de biocombustíveis é o mais atingido 

 

 

A medicina do trabalho antes 
da engenharia 

Norminha, 13/02/2020 
 

Hipócrates (460 a. C.) – (370 a. C.), é considerado por muitos, uma figura das mais 

importantes da história da medicina, frequentemente considerado “Pai da Medici-

na”, apesar de ter desenvolvido tal ciência muito depois de Imhotep, do Egito anti-

go. Lembrando que, Imhotep (século XXVIII a. C.) – século XXVII a. C.), considera-

do o primeiro arquiteto, engenheiro e médico da história antiga, embora dois outros 

médicos, Hesi-Rá e Merite-Ptá tenham sido contemporâneos seus. 

     Voltando ao nosso querido professor Hipócrates, há uma série de descrições 

clínicas pelas quais se pode diagnosticar doenças como a malária, papeira, pneu-

monia e tuberculose, quando já na época, muitas epidemias relacionavam-se com 

fatores climáticos, raciais, dietéticas e do meio onde as pessoas viviam. Funda-

mentou sua prática e a sua forma de compreender o organismo humano, incluindo 

a personalidade. 

     Na Grécia antiga, até o surgimento filosófico-médico, quase nada era conhecido 

sobre anatomia interna e fisiologia humana. O cuidado com as doenças era feito 

com métodos religiosos, com o objetivo de manutenção da “energia vital”, indis-

pensável à vida. O novo pensamento passou a pregar a necessidade de se conhecer 

a essência natural do homem. A partir de então, textos foram escritos e, poste-

riormente, reunidos no “Corpus Hipocraticum”, que tem como principais valores, 

os relacionados à ética médica. 

     Assim, desde a antiguidade, existem relatos disponíveis aos interessados em 

doenças relacionadas ao trabalho. Hipócrates foi o primeiro a relatar sobre a intoxi-

cação por chumbo em seu texto clássico “Ares, águas e lugares”. Depois, Plinius 

Secundos (Plínio, o Velho) escreveu que os fundidores envolviam as faces com 

bexigas de animais, para não inalarem as poeiras fatais. 

     Hipócrates repudiou a noção de que as enfermidades eram castigos dos deuses, 

dizendo serem causadas por agentes naturais, como o calor, o frio, o vento e o sol. 

Alterações do clima, dos ventos, das águas, de desiquilíbrios orgânicos e alimenta-

res, e que restituir a saúde dependia principalmente de restituir as forças naturais 

do corpo e do espírito. Com Hipócrates, inicia-se a fase técnica com o surgimento 

da racionalidade na medicina, criando o método indutivo de um sistema integrado 

de diagnósticos, prognóstico e tratamento, baseado em causas e efeito e o aprovado 

pela experiência. A fase técnica da medicina é baseada numa suposta relação de 

causa e efeito, respaldada por um registro empírico adquirido de observação pro-

longada. 

     Hipócrates, no século IV a. C., foi o primeiro a associar os sintomas de intoxi-

cação por chumbo com seu fator causal. No século I da nossa era, Plínio, o Velho, 

descreveu os problemas de saúde em mineiros expostos ao chumbo e, inclusive 

chegou a prescrever algumas medidas preventivas como máscaras feitas de bexigas 

de animais. Na idade média, Paracelso (1493-1540 volta a registrar a intoxicação 

por chumbo quando a descreve como “as doenças dos mineiros”. Este tipo de into-

xicação por chumbo torna-se uma doença clássica e, as montadoras de baterias se 

classificam como uma das epidemias mais discutidas e noticiadas no Brasil nas 

décadas de 80 e 90. 

     O chumbo apresenta um número atômico igual a 82, baixo ponto de fusão igual 

a 327, 502ºC, apresentando a simbologia Pb, peso atômico igual a 207, 21, en-

trando em ebulição cerca de 1.740ºC com maior facilidade e durabilidade em formar 

ligas, apresenta cor azulada, sendo resistente à corrosão. Os compostos orgânicos 

do chumbo (tetraetila, naftnato e chumbo e estereato de chumbo), são lipossolúveis 

e podem ser absorvido pela pele íntegra. Já os compostos inorgânicos (sais e óxido 

de chumbo) a entrada no organismo ocorre por inalação ou ingestão. 

     Na riscologia química aprendemos que os principais meios de penetração das 

substâncias químicas no organismo são por inalação, absorção e ingestão: 

     I- Inalação, quando é o maior grau de risco devido à rapidez com que as su-

bstâncias químicas são absorvidas pelos pulmões. 

     A inalação é a principal via de intoxicação no ambiente de trabalho, daí a impor-

tância que se deve dar aos sistemas de ventilação. A superfície dos alvéolos pulmo-

nares, representam, no homem adulto, uma área de 80 a 90 m2. Esta grande su-

perfície facilita a absorção de gases e vapores, os quais podem passar ao sangue 

para serem distribuídos a outras regiões do organismo. Sendo o consumo de ar de 

um homem adulto normal de 10 a 20kg/dia, dependendo do esforço físico realizado, 

é fácil chegar à conclusão que mais de 90% das intoxicações generalizadas tenham 

esta origem. 

     II- Absorção, se faz pelo contato das substâncias químicas com a pele. É ex-

tremamente crítica quando se lida com produtos lipossolúveis que são absorvidos 

através da pele. Quando uma substância química entra em contato com a pele, pode 

ocorrer as seguintes situações:  

     a) A pele e a gordura podem atuar como uma barreira protetora efetiva; 

     b) O agente pode agir na superfície da pele, provocando uma irritação primária; 

     c) A substância pode combinar com as proteínas da pele e provocar uma 

sensibilização; 

     d) A substância pode penetrar através da pele produzindo uma ação genera-

lizada. 

     III- Ingestão, por via de regra, ocorre por descumprimento de normas de higiene 

e segurança e representa uma via secundária de ingresso de substância química no 

organismo. Isto pode ocorrer de forma acidental. 

Página 09/12 - Norminha - Nº 558 - 13/02/2020 - ANO 12 - DESDE 18/08/2009 - Diretor Responsável: Maioli, WC - Comendador de Honra ao Mérito da SST - Mte 51/09860 

Distribuição gratuita. Permitido imprimir no formato A3 para uso interno - Direitos Reservados - www.norminha.net.br - TM&M Ltda. - 07843347 - Norminha 558 - 13/02/2020 - Fim da Página 09/12 

Alemanha, na Dinamarca, na França e 

em Portugal e atinge cerca de 70% na 

Áustria e na Finlândia, o percentual 

chega a apenas 9,7% no Brasil. 

     No país, cerca de dois a cada dez es-

tudantes que concluem o nível médio 

alcançam a educação superior. O res-

tante, incluindo os que largaram a es-

cola, entra no mercado de trabalho sem 

preparo. 

     Políticas de qualificação de traba-

lhadores 

     Segundo a pesquisa, 91% das em-

presas com escassez de trabalhadores 

qualificados promovem políticas e a-

ções para lidar com o problema. E 85% 

das indústrias afetadas pelo problema 

realizam treinamentos dentro da pró-

pria empresa, 42% promovem capaci-

tação fora da empresa, 28% fortalecem 

a política de retenção do trabalhador, 

oferecendo salários e benefícios, e 13% 

fecham parcerias com instituições de 

ensino. 

     Mesmo capacitando a mão de obra, 

53% dos empresários afirmam que a 

má qualidade da educação básica cria 

dificuldades nos investimentos em for-

mação e 49% apontam baixo interesse 

dos trabalhadores nos programas de 

aperfeiçoamento. 

     A pesquisa foi realizada de 1º a 11 

de outubro de 2019, com 1.946 indús-

trias de transformação e extrativas de 

todo o país. Desse total, 794 são pe-

quenas, 687 são médias e 465 são de 

grande porte. N 

Agência Brasil 

 

 

Norminha, 13/02/2020 
    A queda do desemprego, que afetava 

11,6 milhões de trabalhadores em todo 

o país no fim de 2019, encontra uma 

barreira na formação média do traba-

lhador. Cinco em cada dez indústrias 

brasileiras têm dificuldade em contratar 

por causa da falta de trabalhador quali-

ficado. A vaga existe, mas, muitas ve-

zes, a empresa não consegue preenchê-

la. É o que revela pesquisa da Confe-

deração Nacional da Indústria (CNI), 

divulgada ontem (11/02). 

     Intitulada Sondagem Especial - Falta 

de Trabalhador Qualificado, o estudo 

mostra que a escassez de mão de obra 

qualificada afeta principalmente a in-

dústria de biocombustíveis, onde 70% 

das empresas dizem ter dificuldades 

com a qualificação dos trabalhadores. 

     Em seguida vêm as indústrias de 

móveis (64%), de vestuário e de pro-

dutos de borracha (empatadas com 62 

%), têxtil e de máquinas de equipa-

mentos (60% cada). 

 

     Segundo a pesquisa, a função com 

maior carência de trabalhador qualifica-

do é a de operador, que afeta 96% das 

empresas que relataram o problema. 

     A lista segue com empregados de 

nível técnico, que atinge 90% das in-

dústrias que enfrentam a falta de em-

pregados com a formação adequada. 

Também há escassez de qualificação 

nas áreas de venda e marketing (82%), 

administrativa (81%), engenharia (77 

%), gerencial (75%) e pesquisa e de-

senvolvimento (74%). 

     Perda de competitividade 

     Para a CNI, a falta de trabalhadores 

qualificados deve agravar-se à medida 

que a economia se recuperar, tornando-

se um dos principais obstáculos para o 

aumento da produtividade e da compe- 

titividade no país. 

     A entidade sugere esforços de capa-

citação e de requalificação, no curto 

prazo, e melhoria da qualidade da edu-

cação básica no Brasil, com prioridade 

para a educação profissional, no médio 

e no longo prazo. 

     A baixa qualificação, ressalta o le-

vantamento, dificulta a adoção de novas 

tecnologias em 31% das grandes in-

dústrias e em 13% das indústrias de 

menor porte. 

     Entre as empresas com carência de 

mão de obra qualificada, 72% afirmam 

que a busca por eficiência e pela redu-

ção de desperdício é comprometida, 60 

% dizem que a manutenção ou o au-

mento da qualidade dos produtos têm 

prejuízo e 27% afirmam que deixam de 

aumentar a produção. 

     Gargalos 

     Num momento em que a indústria 

global atravessa a transição para a in-

dústria 4.0, marcada pela tecnologia, a 

CNI pede que a educação básica dê ên-

fase às áreas de ciência, tecnologia, en-

genharia, artes e matemática. Para a 

Confederação Nacional da Indústria, o 

ensino básico também deve estimular a 

interdisciplinaridade (utilização simul-

tânea de várias áreas do conhecimento), 

a tomada de decisões e a resolução de 

problemas. 

     O estudo destaca a baixa inserção da 

educação profissionalizante no país. 

Enquanto o percentual de estudantes do 

ensino médio matriculados em cursos 

profissionalizantes ultrapassa 40% na 

 

     Há séculos passados, as intoxicações resumiam-se, salvo 

rara exceções a picadas de animais e a ingestão de plantas 

venenosas. Atualmente, com o avanço do progresso técnico 

e científico, as intoxicações são muito mais frequentes, sendo 

a indústria uma das grandes responsáveis, visto inundar o 

mercado e as nossas próprias casas com substâncias noci-

vas, essencialmente no que se refere a produtos de limpeza e 

higiene pessoal. Ora estes produtos não sendo manuseados 

de forma adequada, tornam-se todos eles, potenciais venenos 

para a vida humana, uma vez que contém agentes tóxicos 

bastantes ativos.  

     Ramazzini, em 1700 cita Hipócrates diversas vezes e re-

fere-se aos oleiros, quando estes necessitam de chumbo 

calcinado a quente para vitrificar seus vasos e moem o chum-

bo em vasilhas de mármore...besuntando depois os vãos com 

chumbo liquefeito, por meio de pincéis, antes de introduzi-

los no forno.  

     • No presente, recorro ao passado para ter um futuro! Isto 

é preventivo. 

N 
 

Jorge Gomes-Especialista em Engenharia de Segurança e 

Medicina do Trabalho 

http://www.norminha.net.br/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/node/1231351
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Norminha, 13/02/2020 
*Por Ricardo Bonora 

   As discussões sobre o avanço das re-

des de telecomunicações rumo ao cha-

mado “5G” têm levantado discussões 

em diversos locais pelo mundo – inclu-

sive no Brasil.  

     Recentemente, a ANEEL aprovou o 

lançamento de uma consulta pública 

sobre o assunto, com o objetivo de pre-

parar a chegada do serviço no País. 

     Mesmo sendo um assunto com pre-

sença constante no noticiário, poucos 

entendem, de fato, quais são as reais 

consequências do avanço da rede 5G 

em todo o mundo. 

     A implantação dessa tecnologia vai 

trazer resultados muito mais expressi-

vos do que os observados em etapas 

anteriores, possibilitando a geração de 

novos modelos de negócio e, em último 

grau, vai mudar totalmente a relação 

com a vida em sociedade. 

     A segunda geração de celulares 

trouxe como grande diferencial o uso de 

SMS e envio de e-mails sem precisar 

usar um computador. Com o 3G, foi 

possível pela primeira vez enviar fotos e 

vídeos para outros aparelhos – saindo 

da era do texto como única forma de se 

comunicar entre celulares. Em seguida, 

o 4G (que chegou por volta de 2010 e 

se mantém até hoje) possibilitou um 

ganho substancial em velocidade, per-

mitindo baixar conteúdo, realizar trans-

missões online e fazer grande parte das 

tarefas com as quais estamos acostu-

mados - como ouvir música, assistir 

séries etc. 

     Nesse sentido, o 5G, cuja chegada 

está prevista para 2020, vai trazer um 

ganho substancial de velocidade. Em 

números, essa nova forma de conexão 

será cerca de 20 vezes mais rápida do 

que o 4G. Com isso será possível agi-

lizar muitas  tarefas de nosso cotidiano 

 
 

A revolução 5G vai muito além de internet mais rápida para seu celular 

 
velocidade real do 4G não chega nem 

perto, com uma média de 5-12 Mbps no 

download e 2-5 Mbps no upload. 

     Na prática, as redes 5G foram proje-

tadas para usar ondas de alta frequência 

(no espectro entre 30 e 300 GHz, conhe-

cidas como espectro de “ondas milimé-

tricas”), e podem ser capazes de trans-

portar grandes quantidades de dados 

em altas velocidades. No entanto, elas 

não viajarão para tão longe como as on-

das de baixa frequência usadas com o 

4G, e terão dificuldade em contornar o-

bstáculos como paredes, edifícios, etc.  

     Por esta razão, as operadoras preci-

sarão instalar uma quantidade maior de 

mini antenas para obter a mesma co-

bertura que o 4G. Em muitos casos, o 

5G substituirá as redes domésticas de 

Wi-Fi, oferecendo velocidades mais al-

tas e uma melhor cobertura. 

     Graças às suas características técni- 

as redes também possam garantir até 

um milhão de dispositivos conectados 

por quilômetro quadrado. As novas tec-

nologias poderão criar até 3 milhões de 

novos empregos apenas nos Estados 

Unidos, contribuindo com até US$ 500 

bilhões no PIB dos EUA entre investi-

mentos diretos e induzidos. 
 

     Analisando essa inovação sob um 

espectro de longo prazo, será possível 

formar uma sociedade cada vez mais 

empática e criativa, na qual a tecnologia 

será mais um importante instrumento 

para a democratização do acesso à edu-

cação e saúde de qualidade. Com cone-

xões mais rápidas, confiáveis e segu-

ras, o 5G dará mais agilidade à presta-

ção de serviços e poderá contornar difi-

culdades relacionadas a processos bu-

rocráticos ou morosos, que muitas ve-

zes encarecem e podem diminuir a qua-

lidade do serviço final oferecido. 
 

     Ao facilitar a conexão entre as mais 

diversas informações, o dia a dia das 

empresas ganhará ainda mais agilida-

de, em um ritmo que poderá ser repro-

duzido de maneira eficiente para os de-

mais segmentos da sociedade. O setor 

de saúde, por exemplo, poderá se bene-

ficiar de maneira mais rápida na troca 

de informações sobre seus pacientes – 

o que será fundamental para atender ca-

sos de urgência, por exemplo. O consu- 

midor também poderá ser beneficiado, 

em especial se sua rede varejista puder  

Norminha, 13/02/2020 
      O INSS é um dos serviços mais im-

portantes do país. Praticamente todo 

mundo precisa ou vai precisar ser aten-

dido pelo órgão. E é por isso que a crise 

no atendimento virou um dos temas 

mais importantes neste início de ano. 

     No fim do ano passado, o INSS tinha 

uma fila de 2 milhões de pedidos. São 

aposentadorias, pedidos de licença-

maternidade, auxílio-doença e outros 

benefícios que estão travados na buro-

cracia. 

     Por causa da fila interminável, o go-

verno decidiu chamar militares da re-

serva e aposentados do INSS para agi-

lizar o serviço. É uma medida paliativa 

para um órgão que tem muitos outros 

problemas para resolver. 

     A repórter da Gazeta do Povo Rosa-

na Félix explica em detalhes o que a-

conteceu com o órgão. A crise começou 

a dar sinais ainda em 2014. Há uma 

combinação de falta de investimento 

em tecnologia e falta de reposição de 

pessoal. Para se ter uma ideia da situ-

ação, há agências do INSS com cone-

xão à internet de 512k – o que é lento 

até para uma residência. 

     Em outra reportagem, nós mostra-

mos que o TCU identificou riscos ao a-

tendimento no INSS ainda em 2014. 

Havia na época o cálculo de quase me-

tade da força de trabalho do órgão esta-

ria apta a se aposentar em três anos. O 

órgão passou por greves e o tempo de 

atendimento foi aumentando. No perío-

do, também houve cortes em investi-

mentos na infraestrutura e o fechamento 

de agências. Para completar, o governo 

fez um necessário pente-fino que tomou 

ainda mais tempo dos servidores. 

     Pelo gigantismo do INSS e sua im-

portância no dia a dia de nossos leito-

res, decidimos ir mais fundo na cober-

tura do órgão. Veja mais duas reporta-

gens recentes: 

     >> O INSS é o órgão público mais 

processado do país. Segundo o STF, 

48% dos novos processos no país en-

volvem benefícios previdenciários e as-

sistenciais. São 7 mil processos a cada 

dia. Esse é o resultado de problemas re-

gulatórios, além da lentidão e burocra-

cia no atendimento. 

     >> Ao longo deste ano, o INSS pode 

mudar processos e fazer uma atualiza-

ção que muda a prestação de serviços, 

como a prova de vida. N 

Gazeta do Povo 

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!  

 

     Mas, até chegar nesse estágio, é 

fundamental entender o que é o 5G e 

por que seu avanço é tão importante. 

Para assimilar isso, é preciso voltar no 

tempo e lembrar como o 2G, 3G e o 4G 

representaram enquanto avanços tec-

nológicos de grande impacto, princi-

palmente relacionados aos smartpho-

nes. 

 

 

cas, o 5G será aplicável aos campos 

mais distintos, indo além das funções 

de chamada, navegação na web ou rea-

lidade virtual; será relacionado ao mun-

do da IoT e, consequentemente, atrain-

do o interesse de muitas empresas. Se-

rá um impacto não apenas tecnológico, 

mas também e sobretudo econômico, 

tanto que se espera, segundo um estu-

do da Ericsson no Mobile World Con-

gress 2017, criar um mercado de, pelo 

menos, 1200 bilhões de dólares nos 

próximos dez anos. 

     Com isso, consequentemente tere-

mos redes mais densas. Espera-se que 

disponibilizar produtos de ponta e de 

qualidade na renovação de seus esto-

ques. 

     Por fim, a agilidade do 5G vai repre-

sentar uma alternativa muito importante 

em um mundo cada vez mais conecta-

do, gerando mudanças em cadeia e que 

darão suporte aos avanços já obtidos, 

além de abrir caminho para a imple-

mentação de avanços em pesquisa e 

desenvolvimento. 

N 

*Ricardo Bonora é head de Telecom e 

Mídia da Indra no Brasil 

ISA Campinas 

 

çar uma rede cada vez mais ampla de 

conexões e, por isso, ela já fomenta o 

desenvolvimento de novos produtos e 

tecnologias, como carros autônomos, 

drones usados para serviços de entrega 

e o uso de realidade virtual. 

     Áreas não estritamente relacionadas 

com o mundo da telefonia ou de alta 

tecnologia, como transporte público e 

saúde, também serão diretamente im-

pactados pelos benefícios do 5G, por 

também contarem com uma infinidade 

de dispositivos interconectados. 

     E afinal, como isso será possível? 

Falando de maneira técnica, a ITU (In-

ternational Telecommunication Union, 

agência da ONU para as telecomuni-

cações), indica como especificações 

mínimas o download de 20 Gigabits por 

segundo e o upload de 10 Gigabits.  

     A banda será então dividida entre to-

dos os usuários conectados no mo-

mento: a meta de download por usuário 

em áreas urbanas densamente povoa-

das é de 100 Mbps em download e 50 

em upload. Em  um contexto  urbano, a  

      

– bastarão segundos para baixar filmes, 

por exemplo. 

     Mesmo oferecendo tantas facilida-

des ao dia a dia, vale ressaltar que a 

principal vantagem que o 5G trará ao 

mercado estará na possibilidade de cri-

ar novos segmentos de negócios e fo-

mentar uma sociedade cada vez mais 

conectada. Essa nova geração vai abra- 

O apagão no INSS 
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Mercado de equipamentos de proteção cresce outra vez 

Norminha, 13/02/2020 
   O contrato de trabalho, ainda que ver-

bal, deve seguir os princípios do direito 

contratual e as regras determinadas no 

Código Civil. 

     Nenhum empregador é obrigado a 

contratar todos aqueles que se cândida-

tam a uma de suas vagas, no entanto, 

ao gerar a expectativa de contratação e 

posteriormente frústula, sem justo mo-

tivo, o empregador estará ferindo a boa-

fé contratual e causando um dano ao 

candidato. 

     A boa-fé objetiva dos contratos, pre-

vista no artigo 422 do Código Civil, de-

termina que os contratantes devem agir 

com respeito aos direitos da outra parte 

desde a fase pré-contratual até o efetivo 

término do contrato. 

 

 

Norminha, 13/02/2020 
  Disponível para acesso no site da Ani-

maseg (Associação Nacional da Indús-

tria de Material de Segurança e Prote-

ção ao Trabalho), o `Indicadores do 

Mercado Brasileiro de Equipamentos 

de Proteção Individual 2019’ aponta um 

acréscimo superior a 1% na variação 

anual do mercado nacional de EPIs, 

passando de US$ 1, 18 bilhão em 2017 

para US$ 1,194 bilhão em 2018. É o se-

gundo ano consecutivo de reação posi-

tiva do mercado, pois, em 2017, houve 

aumento de 12% após as variações ne-

gativas registradas em 2015 (-37%) e 

2016 (-9%). 

     Conforme o diretor executivo da 

Animaseg, Raul Casanova Júnior, o se-

tor é muito dependente da evolução da 

economia como um todo e os números 

refletem a melhoria gradativa da econo-

mia nacional. A expectativa é otimista. 

"Passamos alguns anos de recessão no 

Brasil, e os primeiros afetados pela re-

tração do mercado e o consequente au-

mento do desemprego foram os EPIs. A 

impressão é de que agora vai continuar 

a tendência de aumento dos últimos 

dois anos", prevê. 

     Também segundo os dados da pu-

blicação, pelo terceiro ano consecutivo, 

as vestimentas de segurança estão na 

liderança das vendas internas, com 28, 

8%. Na sequência, vêm calçados de se-

gurança (21%), luvas hospitalares (18, 

7%), luvas de segurança (13,6%), e-

quipamentos contra quedas (3,7%), 

proteção respiratória (2,7%), face/ 

olhos (2,7%), capacetes de segurança 

(1,9%), cremes protetores (1,5%), pro-

teção auditiva (1%) e outros (5,3%). 

     EXPORTAÇÃO 

     Já nas exportações brasileiras de 

 
 

 

Não contratar candidato após gerar 
expectativa configura dano moral 

Cancelar a contratação fere a boa-fé 
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EPIs, a variação é diferente. Depois das 

quedas registradas em 2015 (-8%) e 

2016 (-4), as vendas voltaram a crescer 

em 2017 (9%), mas caíram novamente 

em 2018, passando de US$ 40,49 bi-

lhões para US$ 38,38 bilhões (-5%). Os 

dados estão relacionados à conjuntura 

econômica segundo Raul. Ele observa, 

no entanto, que as empresas associadas 

que participam do projeto de exportação 

da Animaseg, o Brazilian Safety, apoia-

do pela Apex-Brasil (Agência Brasileira 

de Promoção de Exportações e Investi-

mentos), obtiveram resultados positi-

vos. E o País também se manteve na 

quinta colocação como exportador do 

segmento. Em primeiro lugar, estão Es-

tados Unidos/Canadá (34%), seguidos 

de Europa (26%), Ásia/Pacífico (24%), 

Oriente Médio e África (6%) e América 

Latina/sem Brasil (5%). 

     O objetivo do Indicadores é servir de 

referência para que as empresas pos-

sam traçar suas estratégias comerciais. 

Elaborada a partir de consulta feita com 

as empresas associadas à Animaseg, 

que representam 80% do mercado bra-

sileiro de equipamentos de segurança, 

a publicação é distribuída gratuitamen-

te desde 2003. Na edição 2017, passou 

a ser anual em vez de bianual. Está divi-

dida em seis partes: dados brasileiros; 

mercado brasileiro (com as normas téc-

nicas exigidas); mercado global (em re-

giões econômicas); exportação anual 

do setor; acidentes de trabalho no Bra-

sil; e empresas associadas. Acesse o 

material na íntegra pelo site: 

     https://bit.ly/398egik. 

 

N 

Proteção 

2019/2020 é 30 de junho deste ano. 

     O valor do benefício pode ser con-

sultado no Aplicativo Caixa Trabalha-

dor, no site da Caixa ou pelo Atendi-

mento ao Cidadão, no telefone 0800 

726 0207. 

     O banco disponibilizará cerca de R$ 

16,5 bilhões para mais de 21,6 milhões 

de beneficiários até o final do calen-

dário. 

     Quem tem direito 

     Pode receber o benefício o trabalha-

dor inscrito no PIS há pelo menos cinco 

anos e que tenha trabalhado formal-

mente por pelo menos 30 dias em 2018, 

com remuneração mensal média de até 

dois salários mínimos.Também é ne-

cessário que os dados estejam correta-

mente informados pelo empregador na 

Relação Anual de Informações Sociais 

(Rais), ano base 2018. N 

Agência Brasil 

     “No caso concreto, o autor foi ataca-

do com facadas durante o exercício de 

seu trabalho e dentro de seu consul-

tório, local em que os trabalhadores es-

peram que haja mínimas condições de 

segurança, sendo impossível mensurar 

a angústia e o abalo psíquico por que 

passa ainda nos dias atuais. O fato 

ainda acarretou a necessidade de pro-

cedimento cirúrgico e a internação pelo 

período de cerca de uma semana, bem 

como o afastamento do serviço por três 

meses, mostrando-se compatível a fi-

xação do valor de R$ 80.000,00 a título 

de danos morais” concluiu o juiz fede-

ral. N 

Cipanet 

ra de conta bancária para recebimento 

de salário e determinar que o autor se 

submetesse a exame admissional, ge-

rou no reclamante uma real expectativa 

de que seria contratado. Assim, ao dei-

xar de efetivar a contratação, impingiu 

no autor angústia, aflição e dor moral, 

os quais resultam da experiência do ho-

mem comum, que depende do seu tra-

balho para sobreviver e manter a sua fa-

mília. Tal atitude viola o fundamento da 

dignidade da pessoa humana e não se 

coaduna com o modelo de conduta so-

cial esperado nestas ocasiões.” (TRT-2 

- RO: 00001059720145020262 SP 

00001059720145020262 A28, Relator: 

RICARDO APOSTÓLICO SILVA, Data de 

Julgamento: 07/04/2015, 6ª TUR-MA, 

Data de Publicação: 13/04/2015) 

Norminha, 13/02/2020 
  A 5ª Turma do TRF 1ª Região reconhe-

ceu o direito a um médico perito da Pre-

vidência Social agredido com uma faca 

em seu consultório de ser indenizado 

por danos morais. 

     Consta dos autos que o servidor, 

durante o período de trabalho, foi esfa-

queado na perna por uma segurada 

após a suspensão do benefício previ-

denciário que ela recebia. Em decorrên-

cia da agressão, o autor necessitou ser 

submetido a procedimento cirúrgico de 

emergência. 
 

 
 

     Em apelação, contra a sentença do 

Juízo da 16ª Vara da Seção Judiciária 

do Distrito Federal, o requerente sus-

tentou que o INSS deveria ser respon-

sabilizado pelo ocorrido por não ter 

disponibilizado as condições mínimas 

de segurança para o desenvolvimento 

do trabalho, o que ensejaria indeniza-

ção por danos morais. 

 

 

Perito médico agredido no trabalho recebe 
indenização do INSS 

     Ao analisar a questão, o relator, juiz 

federal convocado Caio Castagine Mari-

nho, destacou que a omissão da autar-

quia em promover a segurança dos ser-

vidores configura negligência do Estado 

em relação às condições de trabalho 

dos servidores e, com isso, o dever de 

indenizar o apelante pelos danos morais 

sofridos. 

     Segundo o magistrado, foram junta-

dos aos autos diversos relatos de agres-

sões sofridas por outros médicos peri-

tos em diversas agências do INSS no 

Brasil e notícias veiculadas pela im-

prensa acerca da falta de segurança e 

das condições de trabalho precárias dos 

servidores da autarquia. 

     O TRT2 já tem entendimento firmado 

acerca dos danos causados ao candi-

dato frustrado, no final de 2019 con-

denou o Banco Santander a pagar R$ 20 

mil de indenização ao candidato frus-

trado (Processo nº 1000005-84.2019. 

5.02.0704). 

     O TST recentemente se posicionou 

favorável a caracterização do dano mo-

ral na contratação frustrada. O ministro 

Douglas Alencar Rodrigues lembrou 

que o TST tem entendido que as partes 

se sujeitam aos princípios da lealdade e 

da boa-fé no caso de promessa de con-

tratação. “A frustração dessa real ex-

pectativa, sem justificativa, enseja inde- 

nização por dano moral”, alegou ao 

manter a decisão que condenava o em-

pregador a pagar R$ 6 mil de indeniza-

ção. 

N 

Gustavo Moizes Carvalho 

Norminha, 13/02/2020 
  A Caixa inicia nesta quinta-feira (13) o 

pagamento do Abono Salarial do Pro-

grama de Integração Social (PIS) calen-

dário 2019/2020, para os trabalhadores 

nascidos nos meses de março e abril. 

Os beneficiários com conta individual 

na instituição, cadastro atualizado e 

movimentação. 

     Segundo a Caixa, receberão o abono 

mais de 3,6 milhões de trabalhadores, 

totalizando R$ 2,7 bilhões em recursos 

injetados na economia. Os valores va-

riam de R$ 88 a R$ 1.045, de acordo 

com a quantidade de dias trabalhados 

durante o ano base 2018. 

     Os pagamentos são escalonados 

conforme o mês de nascimento do be-

neficiário e tiveram início em julho de 

2019, com os nascidos naquele mês. O 

prazo final para o saque do abono sa-

larial do calendário de pagamentos  

     Assim, o empregador que der início 

a um processo seletivo e, ao encontrar 

um possível candidato, realizar os exa-

mes admissionais, requerer documen-

tos e abertura de conta, estará gerando 

uma expectativa de contratação ao can-

didato. 

     Se o empregador cancelar a vaga ou 

decidir que não deseja mais aquele 

candidato após todos os preparativos 

pré-contratuais, a atitude do emprega-

dor será abusiva e fere a boa-fé obje-

tiva. Nesse sentido: 

     “DANOS MORAIS. RESPONSABILI-

DADE PRÉ- CONTRATUAL. É certo que 

o poder diretivo permite à empresa es-

colher a pessoa que lhe convier para 

trabalhar no seu estabelecimento. Con-

tudo, tal faculdade não autoriza ao em-

pregador agir de maneira a contrariar o 

princípio da boa-fé objetiva inerente às 

relações de emprego. A reclamada, ao 

enviar documento solicitando a abertu- 

 

Caixa inicia nesta quinta 
pagamento do PIS para 

nascidos em março e abril 
Beneficiários com conta na Caixa o crédito está sendo feito desde ontem 
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Dia Mundial do Câncer: Prevenção pode ser a solução 

 

 
 

 

Por que minha empresa precisa de 
um Encarregado pelo Tratamento 

de Dados Pessoais (DPO)? 
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Norminha, 13/02/2020 
       A resposta curta é esta: porque a lei 

manda. 

     Porém, muito além da obrigação le-

gal, existem vários outros motivos pe-

los quais a nomeação de um DPO seria 

recomendável, mesmo se não fosse o-

brigatório. Vejamos alguns: 

     1. Garantir a adequação regular e 

sistemática às normas de proteção de 

dados pode ser muito desafiador, espe-

cialmente em ambientes altamente re-

gulados e que processam grande volu-

me de dados, como é o caso do seg-

mento da Saúde. 

     Nesse, ainda existe um agravante a 

se considerar: grande parte dos dados 

pessoais são sensíveis (link), isso é, a 

LGPD determinou que os dados refe-

rentes à saúde são mais valiosos e re-

querem maior proteção e outros cuida-

dos. Nesse sentido, ter um DPO ajuda 

– e muito – porque ele supervisiona 

muito dos requisitos que a LGPD im-

põe. 

     2. Os funcionários devem receber 

treinamento sobre o básico de proteção 

de dados e ninguém melhor do que o 

DPO para realizá-lo. A depender do ta-

manho da organização, é impraticável 

para um funcionário exercê-lo bem pa-

ralelamente às suas outras atribuições. 

     Um cargo dedicado a isso e, sobre-

tudo, com expertise sobre o assunto, 

pode ser fundamental para um bom 

programa de governança em privacida-

de. 

     3. Ter um DPO pode ajudar a evitar 

multas pesadas. São recorrentes e fre-

quentes as notícias de vazamentos na 

mídia, em especial na área da saúde, 

cujos dados são sensíveis e, por isso, 

bastante visados por hackers. 

     É função do DPO justamente melho-

rar a segurança da informação da sua 

empresa, prevenindo custosos inciden-

tes e danos à imagem. E, no caso de o-

correr um vazamento de dados, ele vai 

ajudar a responder rápida e adequada-

mente, de acordo com as determinações 

da lei. 

     4. Uma das obrigações da LGPD que 

mais demanda tempo é responder aos 

pedidos, reclamações e comunicações 

dos titulares. Devem ser atendidos de 

maneira adequada, o que demanda co-

nhecimento específico, e econômica, já 

que a sua empresa não pode cobrar para 

atender aos pedidos. 

     5. Ter um DPO demonstra para os 

clientes, colaboradores e parceiros de 

negócios que privacidade e proteção de 

dados é importante para a sua empresa. 

Isso, sem dúvida, agrega valor. 

     Uma observação: é possível que, 

quando a Autoridade Nacional de Prote-

ção de Dados (ANPD) regulamentar o 

assunto, estabeleça algumas situações 

em que não será necessário apontar um 

DPO, assim como funciona na Europa. 

Esse é um dos pontos em que a LGPD 

se mostrou mais dura do que a GDPR, 

porém acredito que isso mudará. 

     Esses são algumas das razões mais 

importantes para se ter um Encarregado 

pelo Tratamento de Dados Pessoais. 

Leve a privacidade e proteção de dados 

a sério e contrate um bom DPO para a 

sua organização. 

     Se você tiver qualquer pergunta, fi-

que à vontade para mandar um e-mail 

para contato@natale.adv.br N 

Eduardo Natale 

Consultoria especializada em 

compliance de Proteção de Dados 

Pessoais 
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 O Dia Mundial do Câncer foi criado em 

2005 pela União Internacional para o 

Controle do Câncer (UICC) com a in-

tenção de conscientizar a população 

mundial acerca da doença e incentivar 

as pessoas a dialogarem sobre o as-

sunto no seu dia a dia. 

     Celebrada no dia 4 de fevereiro, a 

campanha tem como objetivo desmisti-

ficar os inúmeros conceitos negativos 

associados ao câncer e demonstrar, 

através de experiências reais, como as 

pessoas portadoras da doença podem 

conviver com ela normalmente. 

     Além disso, essas campanhas anu-

ais também buscam aniquilar a evasão 

de notícias falsas e incoerentes ao te-

ma, veiculadas diariamente nas redes 

sociais, que afetam diretamente na bus-

ca por ajuda e prevenção, bem como no 

tratamento da doença. 

     Os principais tipos de câncer 

     Com um novo slogan “Eu sou e eu 

vou”, o Instituto Nacional de Câncer (IN 

CA) pretende desempenhar suas ações 

de vigilância quanto aos novos casos 

da doença que surgem ao longo das dé-

cadas. 

     No biênio 2018-2019, a Divisão de 

Vigilância e Análise de Situação da ins-

tituição observou os 19 tipos de câncer 

mais incidentes na população e perce-

beu que dentre eles, 18 acometem as 

mulheres e 15 os homens. 

     Nos homens, são mais incidentes os 

cânceres de pele não-melanoma, prós-

tata, pulmão, intestino grosso, estôma-

go e cavidade oral. Já nas mulheres, são 

de pele não-melanoma, mama, intesti-

no, colo do útero, pulmão e glândula ti-

reoide. 

     Os demais tipos que fizeram parte da 

análise foram os de esôfago, bexiga, la-

ringe, leucemias, sistema nervoso, lin-

foma de Hodgkin, linfoma não Hodgkin, 

melanoma, corpo do útero e ovário. 

     Maneiras de minimizar os fatores de 

risco 

     De acordo com o Ministério da Saú-

de, o consumo de frutas, legumes e ce-

reais integrais ajudam na prevenção do 

câncer, assim como a prática de exercí-

cios físicos, uma vez que um dos maio-

res fatores de risco para o câncer é a o-

besidade. 

     Evitar o consumo de tabaco e a in-

gestão  de bebidas  alcoólicas  também 

são formas de diminuir o risco de de-

senvolvimento de câncer. 

     Mas há outras formas de se prevenir 

de certos tipos de câncer como o uso 

adequado de EPIs quando exposto a al-

guns agentes prejudiciais durante o seu 

trabalho. 

     EPIs para Altas Temperaturas mini-

mizam riscos de câncer de pele 

     O uso de EPIs na prática de ativida-

des que envolvam altas temperaturas 

evita que sua pele entre em colapso tér-

mico e que você desenvolva, futura-

mente, algum tipo de doença dermato-

lógica, sendo esse um fator de risco a 

sua saúde. 

     Conforme citamos acima, o câncer 

de pele não-melanoma é um dos mais 

comuns aqui no Brasil, sendo as pes-

soas de pele clara, sensíveis à ação dos 

raios solares, com histórico familiar 

deste câncer ou doenças cutâneas pré-

vias, as mais atingidas. 

     Desta forma, é preciso entender que 

este tipo de câncer está relacionado às 

fortes exposições da pele aos raios so-

lares e que pessoas que já possuem al-

gum tipo sensibilidade dermatológica 

estarão mais propensas a desenvolver 

esse tipo de câncer. N Pedro Bezerra 
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Norminha, 13/02/2020 
O Instituto Brasileiro de Geografia e Es-

tatística (IBGE) informou que a produ-

ção de cereais, leguminosas e oleagi-

nosas para 2020 foi estimada em 246,7 

milhões de toneladas, 2,2% acima da 

safra de 2019, com 5,3 milhões de to-

neladas a mais. A pesquisa prevê que a 

safra brasileira deverá ser a maior da 

série histórica do instituto, iniciada em 

1975. 

     Segundo o levantamento, a área a ser 

colhida é de 64,3 milhões de hectares, 

1,7% acima da de 2019 (mais 1,1 mi-

lhão de hectares). 

     Principais produtos da safra recorde 

     A estimativa é de recorde na produ-

ção de soja e na safra de algodão, com 

aumento de 8,7% para a soja, com 123, 

3 milhões de toneladas, e de 1,6% para 

o algodão herbáceo (em caroço), com 7 

milhões de toneladas. 

     O arroz, o milho e a soja são os três 

principais produtos, que, somados, re-

presentaram 93,2% da estimativa da 

produção e responderam por 87,2% da 

área a ser colhida. Em relação ao ano 

anterior, houve acréscimo de 1,3% na 

área do milho, de 2,4% na área da soja, 

de 5,8% para a área do algodão her-

báceo e queda de 2,5% na área de ar-

roz. Mais informações na Agência Bra-

sil. N 

  

IBGE prevê safra recorde de grãos, com alta de 2,2% 
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