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Norminha, 05/03/2020 
Por Serviço de Comunicação Social 

- SCS da Fundacentro 
 

     A Fundacentro e o Ministério 

Público do Trabalho - MPT fir-

maram um protocolo de inten-

ções para o desenvolvimento de 

ações, estudos e projetos con-

juntos voltados para a seguran-

ça e saúde no trabalho. Também 

se pretende, com a troca de ex-

periências entre as instituições, 

produzir e disseminar informa-

ções e sensibilizar a sociedade 

para a prevenção de acidentes 

de trabalho e agravos à saúde 

dos trabalhadores. 

     Para a implementação das a-

ções, será celebrado um Acordo 

de Cooperação Técnica, acom-

panhado de plano de trabalho e-

laborado pelas duas institui-

ções. Este planejamento inclui o 

estabelecimento de metas e cro-

nograma de execução, além das  

formas de divulgação dos resul-

tados obtidos. 

     O extrato do protocolo foi pu-

blicado em fevereiro, no Diário 

Oficial da União, e tem vigência 

de seis meses. Durante este pe-

ríodo, pretende-se construir o a-

cordo de cooperação. Os traba-

lhos serão conduzidos pelo as- 

Fundacentro e Ministério Público do 
Trabalho firmam parceria 

3º Encontro 
entre Amigas 
Norminha, 05/03/2020 
O SINTESP - Sindicato dos Téc-

nicos de Segurança do Trabalho 

no Estado de São Paulo vai rea-

lizar neste próximo sábado o 3º 

Encontro Entre Amigas, evento 

gratuito aberto a todo público da 

categoria e para esposas, filhas, 

irmãs, mães e vizinhas dos TS 

Ts. 

     Com o tema “Seja Inabalá-

vel” - Alguns Segredos para o 

Sucesso na Vida; a palestra será 

proferida por Dra. Claudia C. 

Campos, para que você possa 

descobrir o caminho para neu-

tralizar as situações tóxicas, e se 

fortalecer para uma vida profis-

sional e pessoal de sucesso 

mais plena. 

     O evento será neste próximo 

sábado, dia 07 de março de 

2020, das 9 às 12 horas, na Rua 

Vinte e Quatro de Maio, 104, 5º 

Andar - República, Capital Pau-

lista. 

     As inscrições devem ser fei-

tas pelo site: 

     www.sintesp.org.br/cursos 

N 

Norminha, 05/03/2020 
     Em alusão ao dia Dia Interna-

cional de Combate às Lesões 

por Esforços Repetitivos e Dis-

túrbios Osteomusculares Rela-

cionados ao Trabalho (LER/ 

Dort), a Fundacentro e a Supe-

rintendência Regional do Traba-

lho de São Paulo, do Espírito 

Santo, do Paraná, de Santa Ca-

tarina, do Rio Grande do Sul e 

do Pará, hoje, dia 05 de março 

de 2020, promovem palestras 

relacionados à LER/Dort. 

     Programação: 

     São Paulo: Dia Internacional 

de Prevenção às LER/Dort 

     05/03, das 13h às 17h. 

     Local: Avenida Prestes Maia, 

733, 22º andar - SP - Metrô Luz 

     Breve Histórico: NR 17 e Po-

lítica Pública. Dra. Maria Lour-

des Moure - Auditora Fiscal do 

Trabalho – aposentada 

     Ergonomia e Prevenção de 

LER / Dort. Dra. Thaís Helena de 

Carvalho Barreira - Pesquisado-

ra da Fundacentro 

     Projeto Ergonomia: Auditoria 

do Trabalho na Prevenção das 

LER/Dort - Exemplos de casos / 

boas práticas. Dr. Marcel Giulia-

no Silveira de Sousa - Auditor 

Fiscal do Trabalho – Coordena-

dor do Projeto de Ergonomia da 

SRT/SP 

     Atuação da AGU: Ações Re-

gressivas Coletivas. Dra. Patri-

cia Rossato - Procuradora da 

PRF3/AGU. 

     Espírito Santo: LER/Dort - O 

impacto para trabalhadores e 

empresas 

     05/03, das 8h às 12h. 

     Local: Superintendência Re-

gional do Trabalho no Espírito 

Santo - Rua Pietrângelo de Bia-

se, 56 – Auditório – 8º andar - 

Centro – Vitória – ES 

     A importância da identifica-

ção dos riscos ergonômicos no 

trabalho - Antônio Carlos Garcia 

Junior - Tecnologista da Funda-

centro/ES; 

     O impacto para saúde dos 

trabalhadores e para saúde fi-

nanceira das empresas - Profes-

sor Ronaldo Veronese Junior; 

     Fatores de risco para Ler/ 

Dort sob o olhar da ergonomia - 

Patrícia Frigeri Salles Melchiors 

– Especialistas em ergonomia – 

PMV. 

     Paraná: Seminário em cele-

bração  ao  dia  Internacional de 

 

Fundacentro e parceiros 
realizam hoje, eventos 

sobre Ler/Dort 
 

Norminha, 05/03/2020 
 Neste próximo dia 10 de março, 

às 10 horas, na sede da Anima-

seg, Rua Avanhandava, 126 – 3º 

andar na Capital Paulista, será 

realizado um café da manhã es-

pecial de lançamento do REGIS-

TRO ANIMASEG (RA) para Equi-

pamentos de Proteção Indivi-

dual (EPI). 

     O RA foi criado com o obje- 

 

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. 

Clique no link 

https://go.hotmart.com/A20470

095V 

Adquira o produto agora 

mesmo e colabore com a 

sustentabilidade de Norminha! 

Muito Obrigado! 

Animaseg lança “RA” dia 10 de março 
tivo de manter o setor organiza-

do, simplificando o acesso a to-

das as informações para audito-

res fiscais, mercado e consumi-

dores, antes fornecidas pelo CA, 

e que atualmente estão disper-

sas, desde a publicação da Medi  

 

Objetivo é juntar esforços para desenvolvimento de 

ações, estudos e projetos 
 

 

 

da Provisória 905/ 2019. N 

      

 

Paraíba lança “Abril Verde 2020” 

 

Paraíba lança o “Abril Verde 2020” 

 

Prevenção às Lesões por Esfor-

ços Repetitivos 

     05/03, das 8h às 12h 

     Local: Campus da Indústria–

Auditório II, avenida Comenda-

dor Franco, nº 1341, Curitiba/ 

PR 

     Normatização em Ergonomia 

para Prevenção de Agravos Re-

lacionados ao Trabalho - Pales-

trante: José Marçal Jackson Fi-

lho - Pesquisador/Fundacentro 

e doutor em ergonomia (Cnam-

França); 

     Gestão e Prevenção em Se-

gurança e Saúde no Trabalho – 

(Sesi Viva+) - Palestrante: Ales-

sandra Rolim Pescosolido – En-

genheira de Segurança do Tra-

balho Sesi/Paraná; 

     Acidentes e Doenças Ocupa-

cionais no Paraná - Palestrante: 

Rubens Patruni Filho - Auditor 

Fiscal do Trabalho - Chefe do 

Setor de Segurança e Saúde do 

Trabalho no Paraná; 

     Ergonomia 4.0 - Palestra do 

SESI no Paraná. 

     Santa Catarina: Ciclo de pa-

lestras sobre a temática LER/ 

Dort.  

     05/03, das 12h45 às 17h30 

     Local: Auditório da Secreta-

ria Regional do Trabalho em 

Santa Catarina (SRT/SC), locali-

zado à rua Victor Meirelles, nº 

198 – Centro – Florianópolis – 

SC. 

     Panorama das LER/Dort no 

Estado de Santa Catarina. Pedro 

Henrique Maglioni da Cruz - au-

ditor-fiscal do Trabalho e chefe 

do Setor de Segurança e Saúde 

no Trabalho - SRT/SC 

     Organização do trabalho, Fa-

tores Psicossociais e LER/Dort. 

Leo Vinicius Maia Liberato - tec-

nologista da Fundacentro/Cen-

tro Regional Sul 

     Rio Grande do Sul: 05/03, 

das 8h30 às 12h 

     Local: Auditório da SRA/RS - 

Avenida José Loureiro da Silva, 

445- Porto Alegre/RS 

     Pará: Palestras sobre Ler/ 

Dort 

     05/03, das 8h às 12h 

     Local: Travessa 09 de Janei-

ro, 1569 entre Gentil Bitencourt 

e Magalhães Barata - Bairro São 

Brás em Belém/PA. N 

      

sessor da Fundacentro, Paulo 

Guimarães, e pela procuradora 

do Trabalho, Márcia Aliaga. 

     O protocolo de intenções foi 

assinado pelo presidente da 

Fundacentro, Felipe Mêmolo 

Portela, e pelo procurador-geral 

do Trabalho, Alberto Bastos Ba-

lazeiro. N 

da toda programação do mês. O 

encerramento será no dia 28 de 

abril com uma audiência pública 

na câmara municipal de João 

Pessoa (PB). 

Segue abaixo o edital o edital da 

parceria. 

     Na página 08 dessa edição 

estamos divulgando o Edital na 

íntegra. 

    Os eventos no seu estado, en-

vie para nós. N 

Norminha, 05/03/2020 
Na última segunda-feira (02), às 

16h, foi lançado na Paraíba o E-

dital de parcerias do Abril Verde 

2020, movimento nacional pela 

saúde e segurança no trabalho. 

     O lançamento ocorreu na se-

de do Ministério Público do Tra-

balho (MPT), no Centro de João 

Pessoa, juntamente com o Tri-

bunal Regional do Trabalho (TR 

T), SRT-PB, SINTEST-PB, AE 

ST-PB,CEREST's entre  outros 

órgãos parceiros. 

    Abertura está programada pa-

ra o dia 27 de março na sede do 

TRT-PB, nesse dia será divulga- 

GRO – Gerenciamento de Riscos Ocupacionais 
Cursos em Araçatuba (20 de março) e Presidente 

Prudente (03 de abril) - 8 às 17 horas 
NR35 – Instrutor de Trabalho em Altura 

Araçatuba: 24, 25, 26 e 27 de março - 8 às 17horas 

Curso de Higiene Ocupacional 
Araçatuba: 24, 25 e 26 de junho - 8 às 17 horas 

Vagas limitadas – Whats 18 99765-2705 
contato@norminha.net.br 
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Norminha, 05/03/2020 
       A Votorantim Cimentos está 

com inscrições abertas para o 

seu programa de liderança vol-

tado para engenheiros com ex-

periência na área de mineração 

industrial. Segundo as informa-

ções, obtidas com exclusividade 

por VOCÊ S/A,  o Programa Lí-

der do Cimento tem  o objetivo 

de desenvolver competências 

técnicas e de gestão de pessoas 

para formar os futuros líderes 

responsáveis pelas operações 

da companhia no Brasil. 

     “Ao longo do tempo, selecio-

namos mulheres e homens que 

buscam se desafiar, desenvolver 

competências em liderança para 

construir um legado duradouro 

na Votorantim Cimentos. Este é 

um dos exemplos de programas 

de captação de talentos em que 

reforçamos nosso compromisso 

com a diversidade e inclusão 

nas operações industriais da 

companhia”, afirma o gerente de 

Diversidade e Captação da Voto-

rantim Cimentos, Aldo Frachia. 

     O programa está em sua 5ª e-

dição e já capacitou 56 profis-

sionais nos últimos anos.  Para 

Norminha, 05/03/2020 
A 4ª Vara do Trabalho de Brasília 

(DF), em 28/2/2020, declarou 

nulos atos do Conselho Federal 

de Medicina (CFM) - o Parecer 

n. 3/2017 e o art. 9º, caput e § 

1º, caput e inciso VIII, da Reso-

lução n. 2.183/2018 -, porque 

reconheceu neles a autorização 

para os médicos brasileiros vio-

larem o sigilo de informações 

íntimas do trabalhador. A sen-

tença também proíbe que o con-

selho profissional edite novos 

atos que autorizem o desrespei-

to à intimidade das informações 

de saúde dos trabalhadores pre-

sentes nos prontuários médicos 

produzidos pelos serviços de 

saúde do trabalho nas empresas 

(SESMTs, em especial) e dentro 

dos diversos programas de saú-

de ocupacional que executam 

(PCMSO, principalmente). Ao 

fim, determina a publicação da 

ordem judicial nos principais 

veículos de comunicação da 

classe médica. 

     Trata-se de decisão definitiva 

nos processos iniciados a partir 

de duas ações civis públicas a-

juizadas pelo Ministério Público 

do Trabalho no Distrito Federal 

(MPT-DF) em face do Conselho 

Federal de Medicina, tendo em 

vista as autorizações do órgão 

de regulação da profissão de mé 

Votorantim Cimentos recruta engenheiros para 
seu programa de liderança 

2020, são oito vagas distribuí-

das pelas fábricas nas cidades 

de Votorantim (SP), Rio Branco 

do Sul (PR), Vidal Ramos (SC), 

Xambioá (TO), Sobral (CE), La-

ranjeiras (SE) Itaú de Minas 

(MG) e Araçariguama (SP). 

     Como se inscrever 

     Os interessados devem se 

inscrever até o dia  20 de março 

por meio da Plataforma Gupy. 

As vagas são para atuação na 

área de Mineração e exigem for- 

mação em Engenharia de Minas, 

dico para práticas contrárias ao 

direito brasileiro de saúde e se-

gurança do trabalho e à garantia 

fundamental da intimidade da 

pessoa na condição de trabalho. 

     Para esse desfecho foram ne-

cessários, no curso de ambos os 

processos, o reconhecimento da 

competência material da Justiça 

do Trabalho pela Primeira Tur-

ma do Tribunal Regional do Tra-

balho da 10ª Região (TRT10) e a 

denegação de agravo de instru-

mento em recurso de revista pe-

lo relator da Quarta Turma do 

Tribunal Superior do Trabalho 

(TST), bem como os indefe-

rimentos de mandados de segu-

rança impetrados pelo réu e de 

inúmeros pedidos de interven-

ção nos processos de diversas 

empresas com interesses estri-

tamente econômicos na causa. 

     Entenda o caso – O Conselho 

Federal de Medicina, através do 

Parecer n. 3/2017 e da Resolu-

ção n. 2.183/2018, passou a au-

torizar amplamente que os mé-

dicos a serviço da saúde do tra-

balho nas empresas brasileiras 

passassem a compartilhar as in-

formações de saúde dos traba-

lhadores ali produzidas, sem au-

torização desses pacientes, com 

outros profissionais de medici-

na, tais como médicos peritos 

do INSS ou de outras segurado- 

 

Programa busca capacitar profissionais interessados em se 

tornarem gestores em oito fábricas da empresa no Brasil 

 

ras, motivados por finalidades 

distintas da promoção da saúde 

ocupacional. Através desses a-

tos, o CFM também passou a 

impor aos médicos do trabalho 

tarefa não prevista em lei: a de 

contestar o Nexo Técnico-Epi-

demiológico - NTEP perante o 

INSS, em busca da diminuição 

da obrigação tributária incidente 

sobre o risco gerado pela ati-

vidade econômica, e, ao fim, vi-

sando ao melhor proveito finan-

ceiro da empresa. 

     Após ouvir o CFM e consi-

derar as manifestações de diver-

sos agentes de representação de 

trabalhadores - entre elas, a Uni-

ão Geral dos Trabalhadores (UG 

T), a Central Única dos Traba-

lhadores (CUT), a Central dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras 

do Brasil (CTB), a Força Sindical 

e a Nova Central - e de profis-

sionais médicos vinculados ao 

Parecer CFM n. 3/2017, o titular 

do Ofício 18º do MPT-DF emitiu 

a Recomendação n. 65.440, de 

30 de junho de 2017, com vista 

à revogação desse parecer e ao 

fim da situação antijurídica por 

ele criada. 

     Não obstante essa recomen-

dação, o CFM manteve o parecer 

em vigor e editou novo ato nor-

mativo, com maior força vincu-

lante sobre os médicos do traba 

bilidade para mobilidade nacio-

nal, pois será necessário viajar 

durante o programa e, ao final, 

os participantes poderão ser a-

locados em qualquer uma das 

oportunidades disponíveis. 
 

 
 

     Os selecionados realizarão a-

tividades como planejamento de 

lavra e beneficiamento de maté-

rias primas, reduzir os impactos 

ambientais, desenvolver proje-

tos específicos e análises técni-

co-econômicas, controlar índi-

ces técnicos e estratégicos das 

diversas fases do processo pro-

dutivo da mineração, realizar ati-

vidades topográficas e medições 

volumétricas e efetuar vistorias. 

N 
ISACAMPINAS 

Fonte e Créditos 

https://vocesa.abril.com.br/mercado

-vagas/votorantim-engenheiros-

programa-

lideranca/?fbclid=IwAR0NoUzyWGa

Rjk7ZhtRky06kizqFnBHsAXF3lGwqvj

DsSQccVOlQSw_Jnfo  

Justiça do Trabalho invalida normas que violam sigilo 
sobre a saúde de trabalhadores 

Em Parecer nº 3/2017 e Resolução n. 2.182/2018, Conselho Federal de Medicina permitia aos médicos brasileiros o uso das informações 

de saúde do trabalhador, sem sua autorização 

lho, no qual majorava a liber-

dade no uso desautorizado das 

informações dos pacientes se 

tais informações constassem de 

prontuários médicos mantidos 

pelos serviços de saúde e segu-

rança do trabalho das empresas 

e em razão dos seus programas 

de saúde ocupacional. 

     Diante da ilegalidade pro-

gressiva praticada pelo órgão de 

regulação da profissão de médi-

co aos direitos fundamentais à 

intimidade e à saúde do traba-

lhador, o MPT - através de pedi-

do do titular do 18º Ofício do 

MPT-DF, de seus Procuradores-

Chefes e dos coordenadores na-

cionais da Coordenadoria Naci-

onal de Defesa do Meio Ambi-

ente do Trabalho (CODEMAT) - 

ajuizou duas ações civis públi-

cas contra a prática de autorizar 

conduta médica incauta na pro-

teção de informações íntimas do 

trabalhador, contrária à finalida-

de da política pública de saúde 

do trabalho, e violadora dos ar-

tigos 157, 168 e 195 da CLT, 

dos artigos 11 a 21 do Código 

Civil, do artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal e do artigo 

10 da Convenção n. 161 da OIT, 

entre outros (Processos n. 000 

1624-78.2017.5.10.0004 e n. 

000571-49.2019.5.10.0018). N 

Ministério Público do Trabalho 

Norminha, 05/03/2020 
 A proposta de alteração da Nor-

ma Regulamentadora nº 4 (NR-

4) motivou uma nota técnica do 

Ministério Público da União, do 

Ministério Público do Trabalho 

e da Procuradoria-geral do Tra-

balho. No documento, há abor-

dagem de três eixos temáticos: a 

terceirização do Serviço Espe-

cializado em Engenharia de Se-

gurança e em Medicina do Tra-

balho (SESMT), o tempo de 

guarda dos documentos produ-

zidos pelo SESMT e a prestação 

de serviços de saúde por téc-

nicos/assistentes de enferma-

gem sem a supervisão de pro-

fissional de enfermagem. 

     Para o procurador do Traba-

lho Luciano Leivas, o artigo 162 

da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), entre outros 

fundamentos legais, veda ex-

pressamente a terceirização des-

te serviço, determinando que as 

empresas estão obrigadas a 

mantê-lo. “Essa obrigação tem 

uma razão muito óbvia e prática: 

Norminha, 05/03/2020 
  A situação dos entregadores de 

aplicativos foi tema de debate na 

sede da Central Única dos Tra-

balhadores (CUT) em Brasília no 

dia 13 de fevereiro. A entidade 

calcula que o Brasil já tem cerca 

de 5,5 mil destes trabalhadores, 

que exercem a atividade sem te-

rem patrão, mas também sem 

direitos. 

     As principais reivindicações 

apresentadas foram a criação de 

pontos de apoio, melhoria no 

valor do frete pago pelas opera-

doras e a criação de vínculo com 

a empresa. Também foram dis-

cutidas a necessidade de uma li-

nha de crédito subsidiado para 

compra de moto ou bicicleta, a 

manutenção  do veículo  usado 

Nota técnica do MPT censura 
pontos da nova NR-4 

os serviços de Engenharia e Me-

dicina do Trabalho têm que estar 

absolutamente integrados ao 

processo produtivo e em cons-

tante interação com toda a ges-

tão dos riscos ocupacionais e 

com a própria Cipa. A constru-

ção da cultura empresarial de 

saúde e segurança do trabalho, 

portanto, é um desafio e um ob-

jetivo intransferível e inaliená-

vel”, afirma. 

     Com relação ao tempo de 

manutenção dos documentos 

produzidos pelo SESMT em ar-

quivo, o qual, de acordo com o 

novo texto sugerido para a NR-

4, pretende-se reduzir para cin-

co anos, a nota técnica destaca 

que o corte temporal pretendido 

não apenas viola lei federal, mas 

também prejudica o direito de 

ação de trabalhadores vítimas de 

adoecimentos ocupacionais em 

razão da supressão de docu-

mentos fundamentais para pos-

tular indenização em juízo. N 

Cipanet 

 

além de experiência profissional 

relevante na área e registro ativo 

no CREA (Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia). 

     Os candidatos aprovados na 

primeira fase participarão de en-

trevistas com as lideranças re-

gionais das operações e, em se-

guida, passarão pela etapa naci-

onal com dinâmica presencial e 

teste técnico, que definirá os se-

lecionados. O programa inicia 

no mês de julho. 

     As posições exigem disponi- 

Entregadores de aplicativos 
iniciam mobilização por 
melhores condições de 

trabalho 
para as entregas e seguro de vi-

da e de acidente. 

     “Nessa reunião aqui na CUT 

nossa principal reivindicação é 

sobre os pontos de apoio. É um 

ponto de descanso, onde a gente 

pode esquentar nossa comida, 

carregar nosso celular pra conti-

nuar a trabalhar. Também im-

portante é o aumento do frete fi-

xo, uma taxa de seguro, uma ta-

xa de manutenção do veículo e 

também a criação de vínculo 

com a empresa”, afirma o entre-

gador Pedro Viana. Trabalhar 

por aplicativo tem sido a única 

solução para milhares e brasi-

leiros fugirem do desemprego. 

N 
Cipanet 

http://www.norminha.net.br/
https://www.isacampinas.org.br/post/votorantim-cimentos-recruta-engenheiros-para-seu-programa-de-lideran%C3%A7a
https://vocesa.abril.com.br/mercado-vagas/votorantim-engenheiros-programa-lideranca/?fbclid=IwAR0NoUzyWGaRjk7ZhtRky06kizqFnBHsAXF3lGwqvjDsSQccVOlQSw_Jnfo
https://vocesa.abril.com.br/mercado-vagas/votorantim-engenheiros-programa-lideranca/?fbclid=IwAR0NoUzyWGaRjk7ZhtRky06kizqFnBHsAXF3lGwqvjDsSQccVOlQSw_Jnfo
https://vocesa.abril.com.br/mercado-vagas/votorantim-engenheiros-programa-lideranca/?fbclid=IwAR0NoUzyWGaRjk7ZhtRky06kizqFnBHsAXF3lGwqvjDsSQccVOlQSw_Jnfo
https://vocesa.abril.com.br/mercado-vagas/votorantim-engenheiros-programa-lideranca/?fbclid=IwAR0NoUzyWGaRjk7ZhtRky06kizqFnBHsAXF3lGwqvjDsSQccVOlQSw_Jnfo
https://vocesa.abril.com.br/mercado-vagas/votorantim-engenheiros-programa-lideranca/?fbclid=IwAR0NoUzyWGaRjk7ZhtRky06kizqFnBHsAXF3lGwqvjDsSQccVOlQSw_Jnfo
https://vocesa.abril.com.br/mercado-vagas/votorantim-engenheiros-programa-lideranca/?fbclid=IwAR0NoUzyWGaRjk7ZhtRky06kizqFnBHsAXF3lGwqvjDsSQccVOlQSw_Jnfo
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://mpt.mp.br/pgt/noticias/justica-do-trabalho-invalida-normas-que-violam-sigilo-sobre-a-saude-de-trabalhadores
http://revistacipa.com.br/nota-tecnica-do-mpt-censura-pontos-da-nova-nr-4/
http://www.andreamartinsadvogados.com.br/
http://revistacipa.com.br/entregadores-de-aplicativos-iniciam-mobilizacao-por-melhores-condicoes-de-trabalho/
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Norminha, 05/03/2020 
 Com o objetivo de mostrar toda 

a força da mulher nas diversas 

áreas de atuação da vida, seja no 

mercado de trabalho, no univer-

so social ou familiar, acontece, 

no dia 7 de março, a partir das 

16h, no Catarina Skate Bar, em 

São José do Rio Preto/SP, a 1ª 

edição do Empodera Mulher. 

     O evento, idealizado pelas in-

tegrantes do grupo musical rio-

pretense The Monnas (Paola 

Scafe, Thaís Sichin, Talita Cam-

pos e Yasmin Tranjan), com a-

poio do Coletivo Crowd e do Ca-

tarina Music Skate Bar, traz à ce-

na a representatividade feminina 

em todos os setores. 

     Por meio de bate-papos, pa-

lestras, workshops, apresenta-

ções artísticas - teatro, dança e 

música -, grandes mulheres da 

cidade, entre elas advogadas, 

professoras, mães, tatuadoras, 

jornalistas psicólogas, empre-

sárias, artistas e influenciado-

ras, compartilham suas histórias 

e os seus saberes. 

     “Essa é a unificação do so-

nho das mulheres que partici-

pam deste projeto, das que irão 

assistir e daquelas que de al-

guma maneira desejam um futu-

ro melhor para si e para cada 

mulher ao seu redor. Uma ação 

como o Empodera Rio Preto, às 

vésperas do Dia Internacional da 

Mulher (8/03), é uma marca que 

ressalta o desejo de chegarmos 

mais longe e conquistar novos 

patamares, em várias áreas, seja 

como musicistas, advogadas, 

lutadoras entre outras profissio-

nais que estão engajadas com 

esse projeto”, explica Paola 

Scafe, vocalista da banda The 

Monnas e mestre de cerimônia 

do evento. 

     Na programação serão abor-

dados temas como: “Igualdade 

de gênero”, ”Carreira e materni-

dade”, “A mulher como desbra-

vadora do mundo”, “A sombra 

da violência dentro e fora das re-

lações afetivas”, “As mulheres e 

as artes”, “Sentidos na pele do 

corpo que dança” e “O lugar da 

mulher é onde ela quiser”. 

     Durante o evento também a-

contecerão workshops de dança 

e defesa pessoal, além de apre- 

 

 

 

Palestra, workshop, música, dança e teatro: 1ª EMPODERA RIO 

PRETO coloca em pauta a representatividade feminina no mundo 

do trabalho, no universo social e familiar 

sentações artísticas com a dan-

çarina Bella Kaukab e o Grupo 

Life Down Dance Rio Preto e 

shows com as The Monnas, a 

Banda USE e a DJ Júlia. 

     “O Empodera Rio Preto é fei-

to por mulheres, mas é aberto 

para todo público.  Homens e 

mulheres estão convidados para 

acompanhar a programação, as-

sistir as palestras e participar de 

todas as atividades”, ressalta 

Paola. 

 

     A entrada do Empodera Rio 

Preto é 1kg de alimento não pe-

recível, que será destinado ao 

Instituto As Valquírias - que 

também integrará o line up do e-

vento. Para saber mais sobre o 

Empodera Rio Preto, siga o 

evento no Instagram: 

     @empoderariopreto. 

     Confira a programação do 1ª 

Empodera Mulher: 

     • Bate papo com tatuadoras 

do Coletivo Crowd 

     • Espetáculo Elas por Elas | 

Grupo Teatral Quitéria 

     • Bate papo com a jornalista 

Thais Alves - Tema: A mulher 

como desbravadora do mundo 

     • Workshop com a 

dançarina Bella Kaukab - Tema: 

Dança do ventre para todas! 

     • Bate papo com a advogada 

Gabriela Carolina, com partici-

pação da advogada Bruna Buis-

sa. - Tema: Igualdade de Gênero 

- Uma questão de Direitos Hu-

manos 

     • Workshop de defesa pes-

soal com professora de Muay 

Thai Carla Floriano 

     Tema: 10 dicas de defesa 

pessoal que você precisa saber 

     • Palestra com a chef Angé- 

Rio Preto (SP) recebe 1ª EMPODERA 
MULHER dia 7 de março 

 

59 Dinâmicas 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. Clique no link 

https://go.hotmart.com/A20470

095V 

Adquira o produto agora 

mesmo e colabore com a 

sustentabilidade de Norminha! 

Muito Obrigado! 

 

Feira Mercoagro adere à campanha Lixo Zero 
Norminha, 05/03/2020 
  Um conceito será colocado em 

prática na 13ª edição da Feira In-

ternacional de Negócios, Pro-

cessamento e Industrialização 

da Carne (Mercoagro): sustenta-

bilidade ambiental. Na semana 

retrasada, o gerente do projeto 

Mercoagro, Nadir José Cervelin, 

coordenou reunião de trabalho 

sobre o assunto para iniciar com 

antecedência a discussão sobre 

recolhimento e destinação cor-

reta de resíduos recicláveis e or-

gânicos antes, durante e após a 

feira. A intenção é sensibilizar e 

envolver montadoras, exposito-

res e público visitante. 

     Organizada pela Associação 

Comercial e Industrial de Cha-

pecó (Acic), a Mercoagro está 

programada para 15 a 18 de se-

tembro, no Parque de Exposi-

ções Tancredo Neves, em Cha-

pecó (SC). 

     A operação da feira obedece-

rá a um plano ambiental para a 

coleta e destinação dos resíduos 

produzidos na montagem, no 

transcurso e na desmontagem 

da estrutura da Mercoagro. Pa-

pel, papelão, plástico, madeira e 

forrações (carpete) terão desti-

nação adequada. Para os mate-

riais orgânicos, será construída 

uma composteira no parque de 

exposições. 

     Cervelin disse em nota que 

os procedimentos serão comu-

nicados para todos os envolvi- 

dos com a feira, desde as mon- 

Norminha, 05/03/2020 
    A Fimap de Birigui (SP) acaba 

de realizar treinamento de capa-

citação dos novos membros da 

CIPA para a gestão 2020/2. 

 

Reunião realizada no último dia 21/02 para definir ações de 

sustentabilidade na Mercoagro (Divulgação) 

tadoras e outros prestadores de 

serviços até os expositores e vi-

sitantes. “O objetivo é ter uma 

extensão da campanha Lixo Zero 

da Prefeitura de Chapecó, am-

pliando as ações de sustentabi-

lidade iniciadas nas edições an-

teriores da Mercoagro. A edição 

deste ano traz o novo e uma no-

va prática ambiental não poderia 

ficar de fora.” 

     Da mesma forma, serão da-

dos tratamento e destinação a-

dequados ao lixo gerado durante 

os quatro dias da expo-feira e à 

água utilizada para abastecer a 

área bruta total de 20 mil metros 

quadrados ocupada por 231 es- 

tandes que abrigarão mais de 

400 empresas. Esse conjunto 

será visitado por 22 mil com-

pradores. O plano ambiental 

     O treinamento foi aplicado 

pelo Técnico de Segurança do 

Trabalho, coordenador do SES 

MT, Altamir Clementino que 

convidou o  TST  veterano Jorge 

também levará em conta a circu-

lação de aproximadamente 2,5 

mil automóveis, vans e micro-

ônibus pelo estacionamento da 

feira. 

     “Nós também temos com-

promisso de encontrar uma ma-

neira de desenvolvimento que a-

tenda às necessidades do pre-

sente, sem comprometer a capa-

cidade das próximas gerações 

de suprir as próprias necessi-

dades. As empresas expositoras 

têm excelentes cases nesse sen-

tido que também poderão ser 

conferidos durante a feira”, dis-

se Cervelin. 

     Mais informações: 

     www.mercoagro.com.br 

N 
Carnetec 

 

Fimap capacita novos membros da CIPA 

 

CLIQUE AQUI E ASSISTA O VÍDEO CORPORATIVO 

 

João da Silva para a solenidade 

de entregados Certificados. 

     A direção da Fimap sempre 

apoia a programação do SESMT 

N 

 

lica Roll - Tema: Carreira e ma-

ternidade - Os filhos não são 

prioridade, ser feliz sim! 

     · Apresentação de Dança - 

Bella Kaukab (Grupo Life Down 

Dance Rio Preto) 

     · Palestra com a psicóloga Fa 

Ferreira - Tema: A sombra da vi-

olência dentro e fora das rela-

ções afetivas. 

     · Palestra/Vivência com a 

bailarina Adriana Justo - Tema: 

Sentidos na pele do corpo que 

dança 

     . Apresentação de Dança | 

Dança do Ventre - Grupo Bella 

Kaukab 

     · Bate papo com a escritora 

Anna Magalhães - Tema: As mu-

lheres e as artes 

     · Palestra/Show com Amanda 

Oliveira e As Valquírias - Tema: 

Lugar de mulher é onde ela 

quiser. 

     · Apresentação de Dança | 

Dança do Ventre - Solo Bella 

Kaukab 

      · Apresentação Musical + 

Bate Papo | Banda USE 

     · Apresentação Musical com 

a banda The Monnas 

     · Encerramento com Dj Julia 

N 

http://www.norminha.net.br/
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://go.hotmart.com/A20470095V
https://go.hotmart.com/A20470095V
http://www.mercoagro.com.br/
https://www.carnetec.com.br/Industry/News/Details/90562
https://www.youtube.com/watch?v=cTAOEkmvxww
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Norminha, 05/03/2020 
    Um operador de máquinas de 

Espírito Santo do Pinhal (193 

km de São Paulo), na região de 

Campinas, foi condenado a pa-

gar multa de R$ 500 ao empre-

gador por "litigância de má-fé" 

após o desenrolar de um pro-

cesso judicial que comprovou 

que ele havia postado fotos na 

praia em dias em que estava 

afastado por atestado médico. 

     Segundo o acórdão, o caso 

teve início quando o funcionário 

foi à Justiça fazer uma reclama-

ção trabalhista contra a empre-

sa, pedindo adicional de insalu-

bridade e alegando que havia 

desenvolvido doença ocupacio-

nal em decorrência do trabalho 

na empresa, uma fábrica de vi-

dros temperados. 

     O empregado foi admitido 

em junho de 2014 e dispensado  

 

    Diego de Souza Santos reside 

em Pirapozinho (SP) e é um dos 

Coordenadores do SESMT das 

Bebidas Funada em Presidente 

Prudente. 

     Por influência de um amigo 

fez e concluiu o curso de TST no 

Senac de Presidente Prudente 

em 2009. Sua primeira experi-

ência no setor foi no Walmart 

como Auxiliar de TST. 

     Em seguida assumiu o cargo 

de TST na construção civil, agro 

 

Trabalhador que entregou atestado e postou foto 
na praia é multado em R$ 500 

em novembro de 2015, sem jus-

ta causa. Um mês antes da de-

missão, apresentou atestado 

médico de dois dias, com a jus-

tificativa de "ruptura espontânea 

de tendões não especificada". 

     Além do adicional de insalu-

bridade, o funcionário pediu à 

Justiça a manutenção do plano 

de saúde, reintegração ou inde-

nização do período de estabili-

dade, indenizações por danos 

morais e materiais e honorários 

advocatícios. 

     Nos autos do processo, a 

empresa usou como provas 

postagens em redes sociais do 

funcionário que, nos dois dias 

de afastamento, publicou fotos 

em uma praia. 

    "O reclamante alega que, em 

virtude da doença ocupacional, 

'se tornou praticamente inválido'  

Você na Norminha 

 

O operador de máquinas fez uma reclamação contra a empresa na 

Justiça, pedindo adicional de insalubridade e alegando doença 

ocupacional 

e terá que se aposentar por in-

validez, de modo que as atitudes 

não se coadunam com os fatos 

por ele narrados ou até mesmo 

com os atestados apresentados 

à empregadora", diz na decisão 

a desembargadora Larissa Ca-

rotta Martins da Silva. 

     O juíz de 1º grau negou todos 

os pedidos do trabalhador e o 

condenou por litigância de má-

fé, com condenação de multa de 

R$ 500 à empregadora. 

     O TRT-15 (Tribunal Regional 

do Trabalho da 15ª Região) ne-

gou o recurso apresentado pos-

teriormente pelo funcionário e 

manteve a decisão do juíz da pri-

meira instância, mantendo a 

multa. 

    "O atestado tinha relação com 

um dos pedidos da ação, que 

pretendia comprovar uma su- 

 

posta doença ocupacional. Co-

mo a utilização do atestado visa-

va um benefício no processo, a 

prova se revelou inidônea, então 

é perfeitamente cabível a indeni-

zação por litigância de má-fé", 

explica o advogado Marcos Le-

mos, do Benício Advogados As-

sociados. 

     Atestado falso e demissão 

por justa causa 

     Apresentar atestado médico 

falso, além de ser considerada 

falta grave, pode levar a uma de-

missão com justa causa do fun-

cionário. 

     "Nesse caso, o trabalhador 

não terá direito ao saque do FG 

TS e à multa de 40% sobre o 

fundo. Seguro-desemprego e 

saldo de férias ou 13º propor-

cionais também não serão rece-

bidos", explica Lemos. 

     Outro caso semelhante é 

quando o funcionário apresenta 

um atestado médico que é ver-

dadeiro, mas que é incompatível 

com a sua condição real de saú-

de. 

     "Se ele disser que tem uma 

doença limitante, como uma cri-

se renal aguda, e a empresa ver 

que, no período de afastamento, 

ele estava jogando futebol, por 

exemplo, ela poderá acionar um 

médico do trabalho para uma a-

nálise médica presencial. Se 

houver base médica para a con-

clusão, caberá justa causa", afir-

ma o advogado. 

N 

O TEMPO 

 

 

 

A evolução da carne e 
dos seus produtos 

Norminha, 05/03/2020 
Crônica do Luiz Carlos Ramos* 
 

    Neste março, estou completando 56 anos de Jornalismo. Comecei 

aos 20 anos e, graças a Deus, jamais parei – trabalhando em jornais, 

revistas, rádios, TVs e sites de internet. Nasci em São Paulo e sempre 

morei nesta cidade, mas, graças ao Jornalismo e à minha paixão por 

História e pela Geografia, tenho conhecido o mundo. Dos estados 

brasileiros, só não visitei o Amapá, o Piauí e Tocantins, e ainda pre-

tendo chegar neles. A trabalho ou a passeio, botei os pés em 61 paí-

ses e em mais de 500 cidades. Continuo com boa memória, e pre-

tendo recordar, nesta minha 50ª crônica para a CarneTec, a evolução 

da carne brasileira e de seus produtos em 70 anos, desde os meus 

tempos de garoto. 

     Sou aquariano de 25 de janeiro, dia da fundação de São Paulo, 

hoje uma das principais metrópoles do mundo, aniversário também 

do meu São Paulo Futebol Clube, do qual presenciei, em Tóquio, 

dois dos seus três títulos mundiais – em 1992, contra o Barcelona, e 

em 1993, contra o Milan. No mesmo dia, aniversário de Tom Jo-bim, 

do craque Tostão (campeão mundial de 1970), de Jânio Qua-dros, de 

Fernando Haddad e do jornalista Patrick Parmigiani, da Car-neTec, 

um dos meus mais brilhantes alunos na PUC-SP, experiente 

especialista em cadeia produtiva da carne, e que nos últimos dez anos 

tem me incentivado a escrever crônicas sobre a carne e seus 

derivados. 

     Comecei no Jornalismo escrevendo sobre futebol, num pequeno 

semanário, o Mundo Esportivo, que não existe mais, e fui beneficiado 

pela chance de trabalhar por 37 anos no jornal O Estado de S. Paulo 

e colaborar em vários outros veículos da mídia, ampliando minha ex-

periência, além de ser professor universitário e autor de sete livros, 

conhecendo muita gente e muitos lugares. Não me limitei a ser jor-

nalista de um tema só: minha personalidade e o destino me levaram 

a escrever sobre cidades, economia, política, artes, internacional, 

saúde, educação, comportamento, turismo, religião, tecnologia, a-

gropecuária. 

     No campo da agropecuária, ampliei meus conhecimentos sobre 

café e gado, temas de inúmeras entrevistas e reportagens ao longo 

dos últimos anos. O Brasil já foi conhecido como Terra do Café. E, 

na atualidade, continua o maior produtor e maior exportador de café 

do mundo. Mas, nestes 70 anos a que me referi no início desta crô-

nica, nosso país evoluiu bastante na carne, entre uma crise e outra. 

     Vamos voltar aos anos 1950. No mundo, era o pós-guerra. No 

Brasil, o pós-ditadura Vargas. Depois dos traumas, começam os cha-

mados “Anos Dourados”: Doris Day, Marilyn Monroe, Grace Kelly, 

Brigitte Bardot, Sophia Loren, os valentes cowboys do cinema, Su-

perman, Elvis Presley, Bossa Nova... 

     Guerra Fria e tensões entre os Estados Unidos e a União Soviética. 

O Brasil elege o ex-ditador Getulio Vargas, que toma posse em 1951 

e que se suicidaria no auge de uma crise em 1954, no Rio. Assume 

o vice, Café Filho. Em 1956, chega ao poder Juscelino Kubitschek, 

prometendo evolução de 50 anos em apenas cinco de governo, 

estimulando a indústria automobilística e construindo a nova capital, 

Brasília, inaugurada em 1960, ano da eleição de Jânio Quadros, o 

Breve. Sob o mote do combate à corrupção, Jânio fomentou tumultos 

com os outros Poderes da República e renunciou sete meses após a 

posse. O vice, João Goulart, ficou três anos no Palácio do Planalto e 

foi derrubado por um movimento militar. Após 21 anos de governos 

militares, houve a volta da democracia, com Sarney, Collor, Itamar, 

FHC, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Sim, o Brasil mudou. E cada 

cidadão destas décadas faz a análise sob sua ótica, seus conheci-

mentos, sua posição política e seus interesses: o que mudou, o que 

melhorou, o que piorou. 

     As transformações fazem parte da História das Civilizações. Já-

mais houve nação com estabilidade total e com prosperidade eterna. 

Há brasileiros que detestam supermercados e sentem saudades da 

vendinha da esquina, aonde a mãe ia comprar leite e levava uma pe-

quena caderneta, em que o balconista anotava os gastos a serem pa-

gos no fim de cada mês. Acontecia o mesmo com os açougues de 

bairro, em que cada freguês era conhecido pelo nome. As carcaças 

de boi chegavam de caminhão e eram seccionadas pelo açougueiro, 

que colocava à disposição do público as peças de filé mignon, con-

trafilé, alcatra, patinho, coxão mole. Impossível relembrar esse tempo 

sem alguma saudade. Mas fica a pergunta: todos aqueles açougues 

dos anos 1950 e 1960 eram confiáveis? Até que ponto a procedência 

da carne era de um matadouro ou frigorífico que aplicava as regras 

de defesa da saúde pública? 
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pecuária, transportes de passa-

geiros e o mais predominante 

foi o ramo sucroalcooleiro. 

     Além de TST é Bombeiro Ci-

vil, Instrutor de Trabalho em Al-

tura, Instrutor de Espaços Confi-

nados, Assistente de DP entre 

outros. Atualmente está gradu-

ando no 5º termo (3º ano) em 

Bacharelado de Direito na UNO-

ESTE, e seu objetivo é advogar 

no ramo do Direito do Trabalho. 

N 
      

http://www.norminha.net.br/
http://www.rosinaldoramos.adv.br/
https://www.otempo.com.br/brasil/trabalhador-que-entregou-atestado-e-postou-foto-na-praia-e-multado-em-r-500-1.2303121#:~:text=Apresentar%20atestado%20m%C3%A9dico%20falso%2C%20al%C3%A9m,de%2040%25%20sobre%20o%20fundo.&text=Se%20houver%20base%20m%C3%A9dica%20para,causa%22%2C%20afirma%20o%20advogado.
https://www.carnetec.com.br/Industry/News/Details/90674
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Norminha, 05/03/2020 
Por Carlos Eduardo Vinaud Pignata 

    Confira se você conhece essa 

história, que vou te contar. 

     Na verdade, não é a história 

de uma pessoa, mas de várias 

que já nos procuraram com o 

mesmo problema: dívidas ban-

cárias. 

     Rogério, um engenheiro civil 

e de Segurança do Trabalho, fi-

nanciou seu apartamento na 

Caixa, há uns 2 anos, com par-

celas de 1200 reais mensais. 

     Também financiou um carro 

zero, dando uma entrada com o 

antigo e ficando com parcelas de 

650 reais. 

     Ele tinha muitas outras des-

pesas mensais, e os dois finan-

ciamentos pesaram. 

     Sua mulher era fisioterapeu-

ta, atendia alguns clientes, mas 

não tinha uma renda fixa segura 

para ajudar. 

     Para piorar a situação, estava 

com a mãe doente, sem condi-

ções de arcar com exames e me-

dicação. 

     Ele tinha que arcar com essas 

despesas sozinho, já que ne-

nhum irmão se dispunha a aju-

dar. 

     Resultado: com pressão de 

trabalho, família, a mãe doente e 

o banco começando a cobrar os 

atrasos dos financiamentos, Ro-

gério tomou uma decisão que 

complicou ainda mais sua vida. 

     Ele fez um outro financia-

mento, para ajudar a pagar as 

despesas mensais. 

     Ele contou com um bônus de 

final de ano, que seria dado pela 

sua empresa, que o ajudaria a 

pagar o segundo financiamento. 

     Mas o bônus não veio, pe-

gando Rogério de surpresa. 

     Não só não resolveu o pro-

blema, como ficou ainda mais 

endividado. 

     As consequências na vida do 

devedor 

     O procedimento do Banco, 

em casos assim, também é bas-

tante conhecido. 

     Ligações intermináveis para 

cobrar pelos atrasos, SMS todo 

dia para o devedor atualizar o 

débito. 

 

     Como Rogério tinha clientes 

em São Paulo, as famosas liga-

ções de prefixo 011 não podiam 

ser ignoradas. 

     E, a maioria delas, era de co-

brança do banco. 

     Mas o incômodo das cobran-

ças não é nada, diante de um 

outro receio muito maior: perder 

os bens (o apartamento e o car-

ro) para o banco. 

     E mais do que simplesmente 

perder o carro ou o apartamento: 

a humilhação de ser despejado 

ou de ter um oficial de justiça 

guinchando o carro na garagem, 

com porteiro e vizinhos vendo 

tudo de camarote. 

     O caso do nosso cliente tem 

consequências que, por incrível 

que pareça, são comuns a quase 

todos: cresce a ansiedade no 

trabalho, dificuldade de relacio-

namento no casamento e com fi-

lhos, agressividade, insônia, ní-

veis altíssimos de estresse e, em 

alguns casos, depressão. 

     Nem parece que estou aqui 

para falar de Direito, mas de Psi-

cologia. 

     As consequências no patri-

mônio do devedor 

     Nesta altura, o devedor já en-

tendeu que pedir dinheiro em-

prestado para um parente ou pa-

ra um agiota vai só piorar sua 

situação. 

     O primeiro passo desse tipo 

de devedor é o mais óbvio (mas 

necessário): pesquisar no Go-

ogle por soluções. 

 

     Só que ele não encontra coi-

sa boa. 

     Descobre que existe uma tal 

ação revisional contra juros a-

busivos, mas que ela já não tem 

dado os resultados que deu no 

passado. 

     Também descobre que, além 

de inscrever seu nome no SPC, 

o banco pode penhorar o di-

nheiro que você tem no banco 

(conta corrente, poupança, apli-

cações, investimentos), tomar o 

carro e o apartamento. 

      E você ainda encontra uma 

notícia de banco penhorando 

bens como obras de arte ou 

jóias. 

     O desespero toma conta! 

     Se penhorar o dinheiro da 

minha conta, como vou pagar as 

despesas do diaadia? 

     Não vai sobrar nem para 

comprar comida para a família. 

     Agora vamos às soluções 

     Bom, chega de desespero. 

     Vamos agora às soluções 

que podem ser adotadas pelo 

devedor de banco. 

     Existem diversas estratégias 

jurídicas e negociais que irão di-

minuir boa parte das aflições do 

devedor. 

     Passo # 1 – você precisa en-

tender o que o Banco pode fazer 

com você 

     Rogério não pode misturar as 

coisas: a relação do banco com 

devedores não é pessoal. 

     Não há nada contra a sua 

pessoa, no momento que a co-

brança começa. 

     O banco só quer receber o di-

nheiro e, principalmente, os ju-

ros. 

     É aí que ele ganha, é aí que 

está o maior interesse do mode-

lo de negócios por trás do em-

préstimo bancário. 

     Não precisa ficar com vergo-

nha de ser cobrado pelo banco. 

     A operadora do call center 

não conhece pessoalmente Ro-

gério, e não se importa se ele 

deve ou não o banco. 

     O objetivo do banco é só re-

ceber e o da cobrança, viabilizar 

esse recebimento. 

     O primeiro passo do banco 

será a negativação do devedor, 

como forma de pressão para re-

ceber a dívida. 

     Segundo passo, ele vai ape-

lar para uma medida judicial, 

para tentar bloquear (penhorar) 

o dinheiro no banco. 

     Depois, também por meio de 

medida judicial, o banco vai par-

tir para bens como carros e imó-

veis. 

     Por fim, no caso dos empre-

sários, pode tentar bloquear até 

cotas sociais da empresa. 

    Basicamente, é isso que pode 

acontecer. 

 

Agora vamos entender o que 

Rogério pode fazer a respeito. 

 

Está devendo o banco? Ficar parado é a pior solução 
acontecer. 

     Agora vamos entender o que 

Rogério pode fazer a respeito. 

     Passo # 2 – tomar a iniciativa 

para resolver o problema 

     O que o Rogério não pode fa-

zer agora é ficar parado e esperar 

que as coisas se resolvam por si 

mesmas. 

     Essa é a pior solução e, in-

felizmente, é uma saída que 

muitos adotam. 

     Como num jogo de xadrez, 

quem toma a iniciativa primeiro, 

fica numa situação de vantagem. 

     Geralmente, o banco não de-

mora para tomar a iniciativa, tão 

logo se configure o atraso no 

pagamento dos financiamentos 

ou empréstimos. 

     A instituição financeira é o-

brigada a dar um aporte finan-

ceiro para cada empréstimo que 

faz. 

     Ela responde diretamente ao 

Banco Central e precisa, de for-

ma rápida, recuperar o que foi 

emprestado. 

     E o que Rogério pode fazer, 

além de sentar e chorar? 

     Há muita coisa! 

     Primeiro, considerar que, se 

ele deve, ele tem que pagar. 

     Contudo, é uma prática mui-

to comum dos bancos fazerem 

cobranças que vão além do per-

mitido pela legislação. 

     Isso passa não só pela ques-

tão dos juros abusivos, mas 

também da forma como a co-

brança é feita. 

     E se Rogério conhece esse li-

mite, fica mais fácil definir sua 

estratégia. 

   Basicamente, ele tem 3 saídas: 

     - negociar com o banco; 

     - reduzir o valor do montante 

da dívida; 

     - impedir que o banco invada 

seu patrimônio ou seus bens pa-

ra cobrar a dívida. 

     Sabendo dos limites, fica fá-

cil para ele tomar a iniciativa, e 

tentar se antecipar aos passos 

do banco. 

     Rogério terá maior vantagem 

para negociar sua dívida e ante-

cipar as ações do banco, impe-

dindo que ele cause prejuízo pa- 

Continua na página abaixo 06/12 

 

A evolução da carne e dos seus produtos. Continuação da página 04 

     Nas últimas décadas, a modernização dos matadouros e o apri-

moramento dos frigoríficos, levando ao crescimento da cadeia pro-

dutiva da carne, paralelamente à evolução dos sistemas governa-

mentais de saúde animal, não terão sido positivos? Não há dúvidas 

de que essas mudanças foram para melhor. Ainda existem açougues 

em quase todas as cidades do Brasil, e alguns são higiênicos e de 

qualidade, mas os produtos industrializados e embalados, expostos 

em grandes ou pequenos mercados, inspiram confiança. Por mais 

que notícias dos últimos três anos tenham revelado distorções cri-

minosas na fiscalização da carne, devemos reconhecer que a di-

vulgação destes problemas, sob total liberdade de imprensa, con-

tribuiu para a busca de soluções. No mais, no mercado livre, cada 

consumidor pode escolher a mercadoria que lhe parece melhor. E, ao 

descobrir produto não confiável, ele tem como reclamar à empresa 

por meio do SAC ou, conforme for, fazer relato ao órgão de Proteção 

ao Consumidor (Procon). 

     A evolução está presente em todos os setores da nossa vida. Se é 

para fazer comparações, que tal estabelecer um paralelo entre os dias 

atuais, dos telefones celulares avançados, e os anos 1950, em que 

era difícil comprar uma simples linha de telefone fixo? As liga-ções 

interurbanas, 60 anos atrás, eram demoradas, uma tortura: nas 

chamadas para outras cidades, era preciso pedir à telefonista, e o 

tempo de espera chegava a seis horas. Com a chegada da Embratel e 

do serviço de DDD, tudo ficou mais rápido. Em seguida, graças aos 

satélites artificiais, as ligações telefônicas internacionais passaram a 

ser instantâneas. Essa conquista favoreceu também as transmissões 

de TV de um país para o outro. A Copa do Mundo de 1970, por exem-

plo, foi a primeira mostrada pela televisão a todos os continentes. 

Sorte dos torcedores brasileiros, que puderam ver e vibrar com os 

gols da seleção comandada por Pelé nos 4 a 1 da final contra a Itália, 

na Cidade do México. Um time maravilhoso, um título inesquecível. 

     Trabalhei em rádio por mais de 30 anos, até me despedir da Rádio 

Capital, de São Paulo, no início de fevereiro. O rádio ainda é um 

grande veículo, apesar de muitas emissoras estarem nas mãos de 

políticos e de aventureiros. Seu auge foi nos anos 1940, como en-

tretenimento e informação. Em 18 de setembro de 1950, a televisão 

chegou ao Brasil, com a inauguração da pioneira TV Tupi, em São 

Paulo. Outros canais surgiriam naquela década, até que o sistema se 

modernizasse e caísse o preço dos televisores. Chegaram a dizer que, 

então, o rádio iria acabar. Não acabou. Apenas ganhou novas formas 

de difusão, antes pelos radinhos de pilha, e depois por meio da 

internet e dos aplicativos de celular, reduzindo distâncias: hoje, é 

possível captar no Brasil as emissoras de outros países, enquanto as 

rádios brasileiras podem ser ouvidas no exterior. Os vídeos do You-

tube significam novo avanço, mas o público deve ficar atento ao con-

teúdo, pois este campo tornou-se fértil em fake news de todos os 

tipos. Malandros em busca de ingênuos. Ativistas políticos profis-

sionais tentando fazer a cabeça dos ingênuos. Ah... sim, também os 

pastores eletrônicos, com seus “milagres” e com o inevitável pedido 

de dízimo. Essa ameaça cresceu por conta da queda da credibilidade 

da maioria das redes de TV aberta, originando nos telespectadores o 

interesse por alternativas. 

     Para encerrar este texto, nunca é demais ressaltar que a moder-

nização da agropecuária e a evolução da cadeia produtiva da carne 

garantem um grande número de empregos e multiplicam os bene-

fícios para a economia brasileira. 

     Cenas, sons e costumes provocam saudade, como os filmes de 

Kirk Douglas, ator falecido em 5 de fevereiro, aos 103 anos, ou uma 

música cantada por Elis Regina, a voz que se calou em janeiro de 

1982. Mas a vida é feita de mudanças e de adaptações. Início, meio 

e fim. Guardar um espaço para a saudade faz parte do instinto de 

qualquer ser humano. Ser saudosista, sem problema. Mas, se possí-

vel, com moderação. Compreender e valorizar mudanças é questão 

de bom senso. Rejeitar apenas os absurdos evidentes. Em qualquer 

idade, em qualquer profissão, em qualquer país, sob qualquer reli-

gião. E que Deus nos proteja! 

 

     Sobre o autor: 

     *Luiz Carlos Ramos, de São Paulo, desenvolve uma carreira jor-

nalística que está completando 56 anos em março, com multiplici-

dade de tipos de mídia e com ampla variedade de temas, além de 

acumular 27 anos como professor de Jornalismo na PUC-SP. Tor-

nou-se colaborador da CarneTec para escrever crônicas em torno de 

curiosidades sobre a carne. Nestes textos, ele aplica o conhecimento 

adquirido em coberturas sobre agropecuária para jornais e revistas 

em oito países e em sete estados do Brasil. N 

http://www.norminha.net.br/
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Prevenção e Sinalização 
Norminha, 05/03/2020 
Os acidentes de trabalho no Brasil, matam mais que muitas doenças: 

o número de óbitos por acidentes no trabalho é seis vezes maior do 

que por dengue, por exemplo. Período entre 2007 e 2013, as doenças 

de um modo geral, matou 3.331 pessoas, enquanto 19.478 trabalha-

dores foram vítimas fatais de acidentes no trabalho*. *Dados do Ins-

tituto Nacional de Seguro Social (INSS). 

     Maior parte destas estatísticas são ocasionadas pela falta de pre-

venção e da correta orientação e treinamento dos trabalhadores. Por 

isso, qualquer empresa precisa adotar medidas para garantir a saúde 

e a segurança do trabalhador. Neste sentido, a sinalização é uma das 

formas utilizadas para alertar às pessoas que devem estar atentas em 

certos locais, seja em uma indústria, escritório, locais públicos, a-

glomerados, e etc. É marcar, apontar, assinalar, indicar ou mostrar 

uma situação, a fim de prestar informações importantes a quem 

passa ou quem fica no local. 

     A sinalização é uma das mais importantes medidas de segurança 

para ambientes de trabalho em que os riscos de acidentes são imi-

nentes como, por exemplo, na construção civil, transporte, hospitais 

e indústrias que lidam com máquinas e equipamentos pesados (seja 

na montagem, instalação, ajuste, operação, limpeza, manutenção, 

inspeção, desativação e desmonte). Importante é sinalizar !! 

     A sinalização de segurança pode ter três ações diferentes:  1 - ori-

entação (como rota de fuga e o mapa de riscos, por exemplo), 2 - 

segurança (alerta sobre situações perigosas e equipamentos de 

proteção necessários para evitar acidentes em determinada ativi-

dade) 3 - emergência (indicam as ações que devem ser feitas caso 

ocorram eventos não programados e que possam expor à acidentes). 

     Entre as medidas de proteção previstas pela NR-12 estão as me-

didas de proteção coletiva ou EPCs, administrativas ou de organi-

zação do trabalho e de proteção individual ou EPIs (como luvas, pro-

tetores auriculares, capacetes, botas, entre outros): NR 6 

     Os EPCs, dispositivos instalados e utilizados no ambiente de tra-

balho para a proteção coletiva, englobam as medidas possíveis de 

sinalização existentes. Equipamentos de Proteção Coletivas (EPCs) 

são muito importantes pois não dependem do ato do funcionário para 

que sejam eficazes, sendo as medidas de proteção coletiva prioridade 

em qualquer empresa. 

     A empresa também deve seguir a NR-26, adotando placas para 

indicar e advertir sobre os riscos, utilizando recursos como cores, 

que servem para identificar equipamentos de segurança, para deli-

mitar áreas, alertar sobre tubulações que conduzem líquidos e gases 

e advertir contra qualquer tipo de risco. 

     Um dado complementar à NR-26, é importante incluir as orien-

tações da NBR-7195, regulamentada pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT). Esta norma fixa as cores que devem ser 

usadas para a prevenção de acidentes e são empregadas para identi-

ficar e advertir contra riscos existentes no ambiente laboral. 

     Cores e Função: 

     Vermelha: serve para identificar e distinguir equipamentos de pro-

teção e combate a incêndio e sua localização (portas de saída de e-

mergência, por exemplo). Também é utilizada em sinais de parada 

obrigatória, de proibição e em botões interruptores para paradas de 

emergência. 

     Laranja: é empregada para indicar “perigo”. 

     Amarela: indica “cuidado” e deve ser utilizada em escadas portá-

teis (exceto as de madeira), corrimãos, parapeitos, pisos e partes in-

feriores de escadas que apresentem riscos, etc. 

     Verde: é utilizada para indicar “segurança”, com aplicação em cai-

xas de equipamentos de primeiros socorros, caixas contendo equi-

pamentos de proteção individual (EPIs), chuveiros de emergência e 

lava-olhos, locais de macas, etc. 

     Azul: indica uma ação obrigatória, como, por exemplo, o uso de 

EPI (“Use protetor auricular”) e impedir a movimentação ou ener-

gização de equipamentos (“Não ligue esta chave”). 

     Branca: em faixas para demarcar passadiços, passarelas e corre-

dores pelos quais circulam exclusivamente pessoas, setas de sinali-

zação de sentido e circulação. 

     Tipos de sinalização: 

     Cavaletes: geralmente usados de forma temporária. Exemplo, 

durante a limpeza de um piso. 

     – Alertas luminosos: mostra a direção para os funcionários em 

situações de riscos como, por exemplo, em casos de incêndio ou ex- 
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Está devendo o banco? Ficar pa-

rado é a pior solução 

trimonial e financeiro. 

     Para isso, o próximo passo é 

saber quais os limites impostos 

pela Lei aos bancos na cobrança 

de suas dívidas. 

     Passo # 3 – análise dos re-

quisitos formais do contrato 

     Para definir uma boa estra-

tégia de negociação e defesa 

contra o banco, Rogério precisa 

saber o que o banco tem em 

mãos. 

     Qual o tipo de contrato foi 

feito? 

     Com o contrato em mãos, é 

possível analisar se esse con-

trato é válido ou não. 

     Dificilmente um banco terá 

um contrato totalmente inválido, 

mas é possível que partes deles 

possam ser anuladas por viola-

rem a legislação. 

     E que tipos de questões que 

podem ser verificadas nos con-

tratos bancários relativos a em-

préstimos e financiamentos, que 

podem ajudar Rogério? 

     - o contrato foi assinado 

(nem mesmo digitalmente)? 

     - existe um avalista? 

     - a esposa de Rogério as-

sinou o contrato? 

     - foram estabelecidas garan-

tias? 

     - o contrato foi assinado por 

duas testemunhas? 

     Enfim, nesta etapa deve ser 

buscado os detalhes do contra-

to. 

     Deve ser feita uma análise de 

todos os requisitos formais e le-

gais, checando se foram obede-

cidos pelo banco. 

     É bom lembrar que, cada mo-

dalidade contratual requer uma 

análise específica, pois os re-

quisitos mudam, conforme o 

tipo de contrato. 

     Passo # 4 – análise das cláu-

sulas abusivas no contrato 

     Os contratos bancários se 

enquadram numa modalidade 

conhecida como “contratos de 

adesão”. 

     Isso significa que Rogério re-

cebeu um documento cheio de 

cláusulas  contratuais,  elabora- 

 

 

 

 

das pelo banco, sem a possi-

bilidade de mudar a redação das 

cláusulas. 

     É um contrato unilateral, on-

de o tomador do empréstimo 

não pode incluir, retirar ou alte-

rar nada. 

     Ou ele aceita as cláusulas do 

jeito que estão, ou nada de em-

préstimo ou financiamento. 

     A boa notícia é que, via de 

regra, os contratos de adesão 

com bancos são regidos pelo 

CDC (Código de Defesa do Con-

sumidor). 

     Atenção: o CDC não se aplica 

se o devedor é pessoa jurídica, 

no caso de empréstimos usados 

para custear as atividades da 

empresa. 

     Esse seria o caso das empre-

sas que tomam empréstimo para 

custear suas atividades. 

     No caso de Rogério, ser pro-

tegido pelas regras do CDC é 

uma vantagem muito grande di-

ante do banco. 

     Várias cláusulas do contrato 

poderão ser questionadas como 

abusivas, com base em uma a-

nálise das regras do CDC e das 

decisões dos Tribunais Superio-

res: 

     - o banco está cobrando ju-

ros abusivos? 

     - está sendo cobrado taxa de 

abertura de conta? 

     - os encargos acumulados 

são legais? 

     - há alguma cláusula que vi-

ola os princípios da boa-fé, da 

transparência e da confiança 

(princípios basilares de toda re-

lação negocial); 

     Passo # 5 – elaborar a estra-

tégia de defesa 

     Diante da análise formal do 

contrato, bem como da existên-

cia de eventuais cláusulas abu-

sivas, Rogério já terá em mãos 

um material para se defender, no 

caso do banco propor medidas 

judiciais contra ele. 

     Aqui, Rogério deverá se pre-

parar de três formas: se anteci-

pando ao banco, elaborando sua 

defesa judicial e negociando da 

maneira correta com o banco. 

     1. Estratégia de antecipação 

     Rogério pode se antecipar ao 

 

Banco, propondo uma ação para 

revisar a dívida (a chamada revi-

sional bancária) ou até mesmo 

anular o contrato. 

     Com a ação, já é possível di-

minuir o valor da dívida, caso te-

nham sido identificados juros a-

busivos e encargos ilegais (pas-

so # 4). 

     Além, é claro, de ganhar tem-

po para se organizar financei-

ramente. 

     Mas atenção: a ação revisio-

nal não vai impedir o banco de 

buscar as medidas judiciais, 

com o objetivo de receber a dí-

vida. 

     O seu processo não faz com 

que a dívida desapareça. 

     O banco pode ingressar com 

várias ações, a depender do 

contrato e das garantias que fo-

ram dadas. 

     Por isso, prepare também a 

sua estratégia de defesa. 

     2. Estratégia de defesa 

     Caso o banco ingresse com 

uma ação judicial contra Rogé-

rio, ele terá que fazer uma boa 

defesa, tão logo você receba a 

intimação (citação) do oficial de 

justiça. 

     É importante que ele saiba 

que cada tipo de ação exige um 

tipo diferente de defesa. 

     Não cabe fazer uma defesa 

genérica, muito menos pegar 

modelos de defesas encontra-

dos na Internet sem a análise da 

situação específica de Rogério. 

     É importantíssimo que você 

não deixe de contratar um advo-

gado especializado para fazer 

essa defesa. 

     Se você não apresentar uma 

defesa, o processo vai correr à 

revelia. 

     Correr à revelia: significa que 

o juiz passa a presumir como 

verdadeiras as alegações do 

banco no processo. 

     Isso não significa que você 

vá perder a ação para o banco. 

     Mas, sem apresentar defesa, 

você sairá em grande desvan-

tagem, principalmente com rela-

ção às cláusulas abusivas e aos 

erros formais do contrato. 

     3. Estratégia Negocial 

     E é aqui que entra a terceira  

 

estratégia: a de negociação. 

     Independente das ações judi-

ciais, o banco sempre estará 

disposto a negociar a dívida. 

     O Banco sempre começará 

em vantagem e, nos primeiros 

meses, dificilmente você conse-

guirá fazer uma boa negociação. 

     No primeiro ano em que você 

contraiu a dívida, o banco fará 

de tudo para receber, e os des-

contos serão muito baixos. 

     A partir de um ano, geral-

mente o banco encaminha sua 

dívida para uma espécie de per-

da, e é aqui que a coisa começa 

a ficar interessante. 

     Os descontos passam a ser 

mais agressivos. 

     Existem uma diferença muito 

grande entre o débito contábil e 

a dívida principal. 

     Na principal, todos os encar-

gos serão brutalmente aplica-

dos, enquanto que na dívida 

contábil não. 

     Então, pode acontecer, por e-

xemplo, do empréstimo do Ro-

gério, de 60 mil reais, após um 

ou dois anos, ter subido para 

mais de 200 mil (dívida princi-

pal). N Carlos Eduardo Vinaud Pig-

nata Advogado, especialista em Di-

reito Bancário e Imobiliário 
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Norminha, 05/03/2020 
   A rede social Twitter anunciou 

ontem (04/03) que uma nova 

funcionalidade chamada Fleets 

será testada em primeira mão 

por usuários brasileiros. 

     Similar ao Stories do Insta-

gram, o recurso permite ao usu-

ário postar vídeos, fotos e textos 

que desaparecem após 24 ho-

ras. Essas postagens temporá-

rias não podem ser comentadas 

ou republicadas, e não ficam ar- 

quivadas após o término perío-

do. Outras redes sociais, como 

o Whatsapp, o Snapchat e o Fa- 

 

Continuação da página 06/12 

plosão. Podem ser vistos no escuro e indicam rotas de fuga (“saída 

de emergência”), botões de emergência ou a localização de equipa-

mentos de combate a incêndio. 

     – Alertas sonoros: bip, sirenes e ou alarmes chamam a atenção 

em situações programadas ou não, quando é preciso alertar para al-

guma ocorrência. 

     – Etiquetas de sinalização: na tarefa de manutenção de máquinas 

e equipamentos, por exemplo, manutenção de máquinas 

     Além de bloquear os dispositivos de energia (por meio de ca-

deados ou garras de bloqueio) a fim de impedir a reenergização tam-

bém servem para avisar sobre a inspeção do equipamento e trazem 

informações como horário e a data do bloqueio, o motivo da manu-

tenção, o nome do responsável e alerta do bloqueio. 

     – Placas de sinalização: servem para alertar os funcionários sobre 

como evitar os riscos no ambiente de trabalho, orientar sobre a forma 

segura de operação dos equipamentos e máquinas e etc. 

     Para chamar a atenção, devem estar afixadas em local de desta-

que, ter indicação cores e figuras geométrica e até bordas zebradas.  

O importante é chamar atenção e alertar sobre os riscos existentes 

no ambiente. Portanto, são responsáveis pelo deslocamento dos tra-

balhadores no espaço de trabalho, sempre tornando possível a to-

mada de decisão segura. 

     Tipos de Placas de Sinalização: 

     Placas de Aviso: tem a função de reforçar regras de segurança e 

procedimentos no ambiente de trabalho. Podem conter: texto, cores 

e símbolos gráficos, ajudando a compreensão da mensagem para os 

trabalhadores. 

     Placas de Atenção: têm o objetivo de alertar os trabalhadores so-

bre uma situação de risco, orientando sobre condutas corretas ou 

procedimentos, sobre o isolamento de áreas e exigindo o uso de 

determinados tipos de EPIs. Podem conter texto, cores e símbolos 

gráficos. 

     Placas de Perigo: são utilizadas para alertar sobre riscos de feri-

mentos graves ou de morte. N 

Luciana Mendes de Souza CRM 88671 - MTb 17012 

Medica do trabalho; Pericias médicas; Especialização em Geriatria 

lumendes@stetnet.com.br 

Twitter começa a testar 
função "stories" para 

brasileiros 
cebook também possuem esse 

tipo de funcionalidade. 

     O novo recurso estará em 

teste só no Brasil desde ontem, 

sendo disponibilizado para to-

dos que usam o app para An-

droid ou iOS nos próximos dias. 

Para saber mais, dê uma olhada 

no nosso blog - e conte o que 

achou usando a hashtag 

#FleetsFeedback 

https://blog.twitter.com/pt_br/t

opics/product/2019/explorando

-uma-nova-forma-de-iniciar-

conversas-no-brasil.html  

N 

Norminha, 05/03/2020 
As mulheres representam a mai-

oria dos alunos dentro das uni-

versidades brasileiras, mas ain-

da não superam a presença 

masculina em diversos cursos. 

De acordo com os dados do úl-

timo Censo da Educação Supe-

rior do Instituto Nacional de Es-

tudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep), 37,4% 

dos concluintes em cursos de 

Engenharia, Produção e Cons-

trução são mulheres, enquanto o 

número de homens formados 

nesses cursos é de 62,6%. Mas 

essa é uma realidade que vem 

mudando ao longo dos anos, 

não apenas dentro das univer-

sidades, mas também no merca-

do de trabalho. 

     Um estudo do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada 

(Ipea) estima que, em 10 anos, a 

participação das mulheres no 

mercado de trabalho será de 

64,3% (com idades entre 17 a 

70 anos). Já a participação mas-

culina deve encolher de 89,6% 

para 82,7% até 2030. 

     Em um segmento dominado 

por homens, a construção civil 

percebe um movimento positivo 

de mudanças. As mulheres pas-

saram a ser uma mão de obra 

mais qualificada devido à per-

sistência nos estudos e a pre-

sença de características como 

de organização e atenção aos 

detalhes. O Grupo A.Yoshii, por 

exemplo, aumentou em 12% o 

número  de mulheres  que traba- 

 

Construção civil evolui com 
aumento da presença 

feminina 

 

O movimento para a criação de oportunidade para as 

mulheres é global 

lham em suas obras. 

     Com atuação na construção 

civil de diversos setores há 55 

anos, o estímulo às mulheres 

para o desenvolvimento cons-

tante, sem discriminação, dire-

cionando-as para a busca do co-

nhecimento são premissas bási-

cas. O departamento administra-

tivo do Grupo possui cerca de 

230 funcionários, sendo aproxi-

madamente 100 mulheres em 

atuação na área administrativa, e 

20 delas em cargos de liderança 

da empresa. 

 

     A CFO da A.Yoshii, Simoni 

Bianchi, iniciou sua trajetória na 

empresa há 29 anos, como co-

mo auxiliar financeira, e desde 

2010 ocupa a posição mais alta 

nos setores financeiro e de con-

tabilidade. Ela credita sua evolu-

ção na companhia às constantes 

especializações e a busca pelo 

conhecimento e atualização, a-

lém da proatividade e disponi-

bilidade em ajudar. E também ao 

fato de a construtora tratar todos 

os colaboradores de maneira 

igualitária - independente do ge-

nero, raça, credo, etc. 

     “O movimento para a criação 

de oportunidade para as mulhe-

res é global. Hoje muitas ocu-

pam cargos de direção, apesar 

de ainda vivermos em uma so-

ciedade machista. Acredito que 

com autoestima elevada, valores 

éticos e morais, e um bom su-

porte familiar, as mulheres pos-

sam transitar em qualquer am-

biente de igual para igual e as-

sumir diversos desafios”, avalia 

Simoni. 

     A engenheira de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) do 

Grupo A.Yoshii, Letícia Catena-

ce da Costa, iniciou sua carreira 

na empresa na execução de o-

bras em Londrina, como estagi-

ária. Na época, com 19 anos, o 

contato com engenheiros, mes-

tres e todo o efetivo de obra era 

constante. Pela cultura promovi-

da na empresa, sempre se sentiu 

apoiada e incentivada a crescer 

profissionalmente. N Cipanet 

Transtornos Mentais e do 
Comportamento 

Relacionado ao Trabalho 
Norminha, 05/03/2020 
 

        Segundo estimativa em 1986 da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), os transtornos mentais menores acometem aproxima-

damente 30% dos trabalhadores ocupados, e os transtornos mentais 

graves, de 15 a 10%. No Brasil, e é o que nos interessa no momento, 

dados do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), sobre a 

concessão de benefício previdenciários de auxílio-doença, por inca-

pacidade para o trabalho superior a 15 dias e de aposentadoria por 

invalidez, por incapacidade definitiva para o trabalho, mostram que 

os transtornos mentais, com destaque para o alcoolismo crônico, 

ocupam o terceiro lugar entre as causas dessas ocorrências.   

     A contribuição do trabalho para as alterações da saúde mental das 

pessoas dá-se a partir de ampla gama de aspectos: desde fatores 

pontuais, como a exposição a determinados agente tóxico, até a 

complexa articulação de fatores relativos à organização do trabalho, 

como a divisão e o parcelamento das tarefas, as políticas de geren-

ciamento das pessoas e a estrutura organizacional. Os transtornos 

mentais e do comportamento relacionado ao trabalho resultam, as-

sim, não de fatores isolados, mas de contextos de trabalho em inte-

ração com o corpo e aparato psíquico dos trabalhadores. As ações 

implicadas no ato de trabalhar podem atingir o corpo dos trabalha-

dores, produzindo disfunções e lesões biológicas, mas também rea-

ções psíquicas às situações de trabalho patogênicas, além de pode-

rem desencadear problemas psicopatológicos especificamente rela-

cionado às condições de trabalho desempenhado pelo trabalhador. 

     Em decorrência do lugar de destaque que o trabalho ocupa na vida 

das pessoas, sendo fonte de garantia de subsistência e de po-sição 

social, a falta de trabalho ou mesmo a ameaça de perda do em-prego 

geram sofrimento psíquico, pois ameaçam a subsistência e a vida 

material do trabalhador e de sua família. Ao mesmo tempo abala o 

valor subjetivo que a pessoa se atribui, gerando sentimento de me-

nos-valia, angústia, insegurança, desânimo e desespero, caracteri-

zando quadro ansiosos e depressivos. 

     O atual quadro econômico mundial percebido em 2020, em que 

as condições de insegurança no emprego, subemprego e a segmen-

tação do mercado de trabalho são crescentes, reflete-se em processo 

interno de reestruturação de produção, enxugamento de quadro de 

trabalhadores, incorporação tecnológica, repercutida sobre a saúde 

mental dos trabalhadores é fato incontestável. 

     O trabalho, creiam-me ou não, ocupa também, um lugar estraté-

gico na dinâmica do investimento afetivo das pessoas e condições 

favoráveis à livre utilização das habilidades dos trabalhadores e ao 

controle do trabalho pelos trabalhadores tem sido identificadas como 

importantes requisitos para que o trabalho possa proporcionar pra-

zer, bem-estar e saúde, deixando de provocar doenças. Do contrário, 

o trabalho desprovido de significação, sem suporte social, não reco-

nhecido ou que se constitua uma fonte de ameaça à integridade física 

ou psíquica, pode e irá desencadear sofrimento psíquico. 

     Observamos situações diversas como um fracasso, um acidente 

de trabalho, uma mudança de posição de ascensão ou queda na hie-

rarquia, frequentemente determinam quadros psicopatológicos di-

versos, desde os chamados transtorno de ajustamento ou reações ao 

estresse até depressão graves e incapacitantes, variando segundo 

características do contexto da situação e do modo do indivíduo res-

ponder a elas. Observar seriamente que o sofrimento e a insatisfação 

do trabalhador manifestam-se não apenas pela doença, mas nos ín-

dices de absenteísmo e conflitos interpessoais. 

     Fatores relacionados ao tempo de trabalho são muito importantes 

na regulação do sofrimento psíquico relacionado ao trabalho. Jorna-

das de trabalho longas, com poucas pausas destinadas ao descanso 

ou refeições de curta duração, em lugares desconfortáveis, turno de 

trabalho noturnos, turnos alternados ou turnos iniciando muito cedo 

pela manhã; ritmos intensos ou monótonos; submissão do trabalha-

dor ao ritmo das máquinas, sob as quais não tem controle; pressão 

de supervisores ou chefias por mais velocidade e produtividade cau-

sam, com frequência, quadros ansiosos, fadiga crônica e distúrbios 

do sono. 

     Os níveis de atenção e concentração exigidos para a realização 

das tarefas, combinadas com o nível de pressão exercido pela orga-

nização do trabalho, podem gerar tensão, fadiga e esgotamento pro-

fissional ou burn-out, traduzindo para o português como síndrome 

do esgotamento profissional ou estafa. 

     Estudos realizados no passado, descobriram que alguns metais 

pesados e solvente podem ter ação tóxica direta sobre o sistema ner- 

Continua na página abaixo – 08/12 
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Norminha, 05/03/2020 
Migalhas 

    A 5ª câmara do TRT da 12ª re-

gião considerou válida a dispen-

sa por justa causa de um enge-

nheiro de Florianópolis/SC que 

depois de passar mais de quatro 

décadas na mesma empresa, re-

cusou-se a desempenhar suas 

tarefas. Ele argumentou que não 

sabia ligar o computador e que 

não recebeu treinamentos da 

empresa. Para o colegiado, a ati-

tude do empregado revelou ne-

gligência e má vontade, justifi-

cando a decisão da empresa. 

     O engenheiro foi dispensado 

em 2016. À época tinha 73 anos 

e admitiu que mal sabia ligar seu 

computador e já não realizava 

suas funções há anos, mas ale-

gou não ter recebido da empresa 

o treinamento necessário para 

se adaptar às novas tecnologias. 

A defesa do homem alegou que 

a empresa o isolou e passou a 

discriminá-lo por sua idade a-

vançada. 

     O juízo de 1ª instância consi-

derou injusta a acusação contra 

a empresa por entender que o 

empregado não apresentou “mí-

nimo interesse de aprendizado 

para o exercício de sua função”, 

adotando uma atitude demasia-

damente passiva. 

     Embora tenha considerado a 

 

 

   

 

 

 
 

É válida justa causa de 
engenheiro de 73 anos por 
desatualização tecnológica 

 

5ª câmara do TRT da 12ª região considerou que o trabalhador se 

recusava a se atualizar, caracterizando a desídia. 

ruptura contratual necessária, o 

juízo de 1º grau entendeu que o 

empregado não deveria ser pe-

nalizado pela incapacidade de se 

adaptar à mudança tecnológica, 

e decidiu converter a justa causa 

em despedida motivada. A deci-

são garantiu ao trabalhador mais 

benefícios, como a multa de 

40% sobre o Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço. 

     A empresa recorreu e conse-

guiu anular a decisão. O pro-

cesso voltou à primeira instân-

cia, que reexaminou o caso e 

considerou a dispensa válida. 

     O empregado, por sua vez, 

recorreu ao TRT-12 pedindo a 

reforma da sentença a fim de que 

seja reconhecido que o procedi-

mento administrativo que culmi-

nou em sua dispensa por justa 

causa contém nulidade insana-

vel. 

     A relatora designada, Maria 

Aparecida Ferreira Jerônimo, 

pontuou que restando demons-

trado que o empregado se recu-

sava a se atualizar quanto às no-

vas técnicas e ferramentas de 

trabalho, tornando-se, pela sua 

própria inação, um trabalhador 

sem nenhuma produtividade, 

resta caracterizada a desídia. 

     Por unanimidade, o colegia-

do decidiu manter a decisão. N 

59 Dinâmicas 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 
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* Conclusão e aplicação de 

fácil compreensão por qualquer 

pessoa. 
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Ruído e a 
influência das 

condições 
ambientais 

Norminha, 05/03/2020 
Professor, na medição de ruído 

há influência das condições am-

bientais? 

     Com certeza, meu filho. Re-

comendo que você dê uma lida 

na NBR 10152 (Níveis de pres-

são sonora em ambientes inter-

nos a edificações) o qual tem um 

tópico sobre este tema. 

     Adianta aí, professor! 

     Ok! De acordo com a NBR as 

medições não podem ser reali-

zadas em condições ambientais 

adversas de vento (significativa 

quando a velocidade for supe-

rior a 5 m/s), temperatura (So-

nômetros de classe 2, conforme 

a IEC 61672-1:2002, devem ser 

operados na faixa de tempera-

tura entre 0 °C e + 40 °C), umi-

dade relativa do ar, precipita-

ções pluviométricas ou trovoa-

das interferirem nos resultados 

ou não atenderem às especifi-

cações das condições de opera-

ção dos instrumentos de medi-

ção estabelecidas pelos fabri-

cantes. 

     Mas caso seja necessário e-

xecutar as medições sob condi-

ções ambientais adversas, como 

em uma perícia ou em uma pres-

tação de serviço que seja difícil 

remarcar a avaliação? 

     Neste caso devem constar no 

relatório os parâmetros ambien-

tais registrados durante a medi-

ção. N SEGURITO 162 

 

Acabou a 
avaliação de 

fonte artificial 
para calor? 

Norminha, 05/03/2020 
Por Mário Sobral Jr* 

      Professor, esta semana lá na 

empresa teve a maior “briga” no 

SESMT por causa do novo ane-

xo 03 da NR 15. 

     Como assim, meu filho! Qual 

o motivo da confusão? 

     O problema é que tem muita 

gente dizendo que fonte natural 

não gera mais calor pois no seu 

item 1.1.1 está escrito o seguin-

te: Este Anexo não se aplica a 

atividades ocupacionais realiza-

das a céu aberto sem fonte arti-

ficial de calor. 

     Correto! Ainda não entendi o 

motivo da discordância. 

     É o seguinte, um colega da 

empresa interpretou que em 

uma situação na qual o traba-

lhador está em uma sala que não 

tem nenhuma máquina que gere 

calor, mas devido à fonte natural 

o ambiente da sala esteja muito 

quente, acima do limite de expo-

sição, segundo o entendimento 

dele a empresa não teria res-

ponsabilidade pelo pagamento 

do adicional de insalubridade. 

Qual a sua opinião? 

     Meu filho, é preciso ler o pri-

meiro item da norma. O texto é o 

seguinte: O objetivo deste Anexo 

é estabelecer critério para carac-

terizar as atividades ou opera-

ções insalubres decorrentes da 

exposição ocupacional ao calor 

em ambientes fechados ou am-

bientes com fonte artificial de 

calor. 

     Lendo este item, acho que 

fica claro ter dois critérios para 

o pagamento do adicional de 

insalubridade, ou seja, ambien-

tes com máquinas que gerem 

calor, mas também ambientes 

fechados, perceba que está es-

crito um “ou” outro. 

     Concordo, mas por que fonte 

natural externa não vamos con-

siderar e ambiente fechado tere-

mos que considerar? 

     Porque em área externa a re-

solução do problema é muito 

mais complexa do que em am-

biente interno, mas lembrando 

que agora temos um anexo se-

parado de calor na NR 09. 

     E daí? 

     Atualmente os critérios para 

adicional de insalubridade estão 

no anexo 03 da NR 15, mas para 

gestão deste risco ambiental o 

ambiente externo será conside-

rado no PPRA, ou seja, não gera 

direito ao adicional, mas conti-

nuamos tendo a obrigação de ter 

controle para que não venha a 

prejudicar o trabalhador. 

N 

*Mário Sobral Jr - Engenheiro 

de Segurança do Trabalho 

SEGURITO 162 

 

Paraíba faz convocação 
pública para promover o 

“Abril Verde” 
Norminha, 05/03/2020 
  O Grupo de Trabalho Interinsti-

tucional - GETRIN da 13ª Re-

gião, formado a partir de parce-

ria entre o Tribunal Regional do 

Trabalho da 13a Região, Procu-

radoria Regional do Trabalho da 

13a Região, entidades governa-

mentais e de sociedade civil e 

empresas, torna pública a con-

vocatória para a realização da 

campanha “ABRIL VERDE” de 

2020 na Paraíba. 

     As entidades interessadas 

em participar da campanha de-

verão encaminhar requerimento 

para o e-mail jap@trt13.jus.br, 

informando a razão social, o nú-

mero de inscrição no CNPJ e o 

plano de ação da campanha, que 

deverá contemplar, pelo menos, 

uma palestra educativa e uma a-

ção de divulgação da campanha, 

a exemplo de: iluminação da fa-

chada de verde, realização de 

postagens sobre a campanha 

nas redes sociais com a respec- 

Continuação da página 07/12 

voso, determinando distúrbios mentais e alterações do comporta-

mento, que se manifestam por irritabilidade, nervosismo, inquieta-

ção, distúrbio da memória e da cognição, muitas vezes irreversível e 

incapacitante. 

     A prevenção baseia-se nos procedimentos de vigilância dos agra-

vos à saúde e dos ambientes e condições de trabalho. Utiliza conhe-

cimentos médico-clínicos, epidemiológicos, de higiene ocupacional, 

toxicologia, ergonomia, psicologia, entre outras disciplinas, valoriza 

a percepção dos trabalhadores sobre seu trabalho e saúde e baseia-

se nas normas técnicas e regulamentos vigente, envolvendo: 

     a)-reconhecimento prévio das atividades e locais de trabalho on-

de existam substâncias químicas, agentes físicos e/ou biológicos e 

os fatores de risco decorrente da organização do trabalho poten-

cialmente causadores de doenças; b)-identificação dos problemas ou 

danos potenciais para a saúde, decorrente da exposição aos fatores 

de riscos identificados; c)-identificação e proposição de medidas que 

devem ser adotadas para a eliminação ou controle da exposição aos 

fatores de risco e para a proteção dos trabalhadores; d)-educação e 

informação aos trabalhadores e empregadores. 

     Conheçam a listagem dos transtornos mentais e do comporta-

mento relacionado ao trabalho: 

     1-Demência em outras doenças específicas classificadas em ou-

tros locais; 2-Delirium, não sobreposto à Demência, como descrita; 

3-Transtorno Cognitivo; 4-Transtorno Orgânico de Personalidade; 5-

Transtorno Mental Orgânico ou Sintomático não especificado; 6-Al-

coolismo Crônico relacionado ao trabalho; 7-Episódios Depressivos; 

8-Estado de Estresse Pós-Traumático; 9-Neurastenia (Síndrome da 

Fadiga); 10-Outros Transtornos Neuróticos Especificado (Neurose 

Profissional); 11-Transtorno do Ciclo Vigília-Sono devido a fatores 

não-orgânicos; 12-Sensação de estar acabado (Síndrome Burn-Out, 

Síndrome do Esgotamento Profissional. 

     Este artigo incentiva a integração efetiva entre a engenharia de se-

gurança com a medicina do trabalho, formando forças intelectuais 

em direção à prevenção da saúde dos trabalhadores. N 

 

Jorge Gomes – Especialista em Engenharia de Segurança e Medicina do 

Trabalho e Pós-graduado (lacto senso) em Psicologia Organizacional. 

tiva hashtag 

(#chegadeacidentes), distribui-

ção de laços verdes, entre ou-

tras. 

     A abertura oficial da campa-

nha ocorrerá no dia 27 de março 

de 2020, a partir das 10h, na se-

de do Tribunal Regional do Tra-

balho da 13a Região (Av. Corá-

lio Soares de Oliveira, S/N, Cen-

tro - João Pessoa/PB - próximo 

à Praça da Independência). 

     Na ocasião, será divulgada a 

programação completa das ati-

vidades previstas para o mês de 

abril, firmados os termos de a-

desão e disponibilizados os cer-

tificados às entidades parceiras 

que apresentarem requerimento 

até o dia 20 de março do cor-

rente ano. 

N 

ADRIANO MESQUITA DANTAS 

Coordenador do GETRIN 13 

ANDRÉ WILSON AVELLAR DE 

AQUINO 

Coordenador do GETRIN 13 

 

http://www.norminha.net.br/
https://m.migalhas.com.br/quentes/321144/e-valida-justa-causa-de-engenheiro-de-73-anos-por-desatualizacao-tecnologica
https://go.hotmart.com/A20470095V
https://go.hotmart.com/A20470095V
https://468b17be-8669-4429-bb63-5a9dab66c920.filesusr.com/ugd/b608fa_455ebe66b86547b38dbebda8b66729ec.pdf
https://468b17be-8669-4429-bb63-5a9dab66c920.filesusr.com/ugd/b608fa_455ebe66b86547b38dbebda8b66729ec.pdf
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Norminha, 05/03/2020 
Se acidentar durante o trabalho, 

ainda que de forma mortal, não 

gera indenização se a culpa pelo 

acontecimento for exclusiva-

mente da vítima. 

     Foi com base nesse entendi-

mento que a 1ª Turma do Tribu-

nal Regional do Trabalho da 18ª 

Região decidiu que a mãe de 

uma funcionária que morreu du-

rante viagem de trabalho não 

tem direito a receber indeniza-

ção por danos morais e mate-

riais. 

     Segundo o boletim de ocor-

rência, o mulher viajava de Goi-

ânia (GO) a Uberlândia (MG) 

quando perdeu o controle do 

carro e colidiu com outro veícu- 

 

Norminha, 05/03/2020 
   A Secretaria Especial de Previ-

dência e Trabalho do Ministério 

da Economia informa que os 

dados do Cadastro Geral de Em-

pregados e Desempregados (Ca 

ged) de janeiro de 2020 serão 

divulgados na segunda quinze-

na de março. 

     O intervalo maior ocorre por 

conta da substituição do envio 

de informações em sistema es-

pecífico do Caged, que tinha co- 

MORTE DURANTE VIAGEM 

 

Não cabe indenização se 
acidente de trabalho ocorre 

por culpa da vítima 
lo. 

     Os autos apontam ainda que 

a funcionária dirigia em velo-

cidade incompatível com a via. 

"Assim, o contexto probatório 

dos autos indica que o acidente 

foi causado por culpa exclusiva 

da vítima, não havendo como se 

responsabilizar a empregadora 

por esse infortúnio", afirma o 

desembargador Aldon do Vale 

Alves Taglialegna, relator do ca-

so.  

 

     Segundo a decisão, a empre-

sa demonstrou que a revisão do 

veículo conduzido pela empre-

gada estava em dia, tendo sido 

realizada pouco mais de um mês 

antes do acidente.  

     Em primeira instância, a em-

presa havia sido condenada a 

indenizar a mãe da funcionária. 

Com a revisão, a autora do pro-

cesso deverá pagar cerca de R$ 

181 mil em honorários, corres-

pondente a 5% do valor da cau-

sa, que era de mais de R$ 3 mi-

lhões.  

     A defesa foi feita pelo advo-

gado Rafael Lara Martins. 

     Clique aqui para ler a deci-

são. N  

Consultor Jurídico 

 

mo data limite o dia 7 do mês 

subsequente, pelo Sistema de 

Escrituração Digital das Obriga-

ções Fiscais, Previdenciárias e 

Trabalhistas (eSocial), com data 

limite para o dia 15 do mês sub-

sequente. 

     A substituição do Caged pelo 

eSocial é uma das ações do go-

verno federal para consolidar e 

simplificar obrigações aos em-

pregadores. 

N 

 

Norminha, 05/03/2020 
 

Por Serviço de Comunicação Social 

- SCS da Fundacentro 
 

  O mês de fevereiro trouxe a pu-

blicação de uma das normas re-

gulamentadoras mais esperadas 

pela área prevencionista: a NR 

18 - Segurança e Saúde no Tra-

balho na Indústria da Constru-

ção. A nova redação, publicada 

no Diário Oficial da União, no 

dia 11, traz a interface com ou-

tras NRs e reforça a prevenção 

de acidentes por quedas (citan-

do a NR 36) e choque elétrico 

(NR 10), que estão entre as mai-

ores causas de acidentalidade 

na área. Já para a prevenção de 

outro problema comum no se-

tor, o soterramento, a norma a-

presenta o item 18.7.2 – Escava-

ção, fundação e desmonte de ro-

chas. 

 

     A nova NR 18 diz o que fazer 

sobre a segurança e saúde na in-

dústria da construção, mas dei-

xa os empregadores responsá-

veis pelo detalhamento de como 

fazer. “A NR 18 era muito deta-

lhista, agora a gente deixou toda 

a responsabilidade sobre a ges-

tão da segurança e saúde, pelo 

detalhamento do nível de prote-

ção, por conta do empregador. O 

governo está deixando de dizer 

como faz. Hoje o empregador é 

responsável por gerenciar tudo. 

Ele vai definir um plano de se-

gurança e vai caber aos audi-

tores exatamente isso, auditar 

como está funcionando o pla-

no”, explica o auditor do traba-

lho, Jomar Lima, que coordenou 

a reformulação. 

     Na avaliação do tecnologista 

da Fundacentro, Maurício Viana, 

a  NR 18 se tornou  uma  norma 

 

muito mais de gestão. “O novo 

texto define melhor quais são as 

responsabilidades dos enge-

nheiros de segurança (profissio- 

nais legalmente habilitados) e 

dos técnicos de segurança do 

trabalho (profissionais qualifica 

dos)”, destaca Viana. 

 

     Outro aspecto importante foi 

a adoção do Programa de Ge-

renciamento de Riscos (PGR), 

em substituição ao Programa de 

Condições e Meio Ambiente de 

Trabalho na Indústria de Cons-

trução (PCMAT). “Esta é uma al-

teração significativa, pois a par-

tir de agora passa a ser res-

ponsabilidade da construtora o 

gerenciamento de todo o PGR, 

incluindo as informações das 

empresas subcontratadas”, a-

ponta o tecnologista. Também 

foram estabelecidos critérios 

para uso do tubulão com ar 

comprimido, com prazo para a-

bolir a sua utilização. 

     As mudanças foram frutos de 

discussão tripartite, a partir de 

2019, com a participação de 

membros do extinto Comitê Per-

manente Nacional - CPN. “O ob-

jetivo foi  apresentar a  proposta 

 

Lançamento de norma teve distribuição de cartilha e assinatura de 

acordo de cooperação para redução de acidentes do trabalho 

de texto que foi encaminhada à 

Comissão Tripartite Permanente 

Paritária - CTPP, a qual tratou da 

modernização, simplificação e 

harmonização da NR-18, apro-

vada por unanimidade entre as 

três bancadas”, explica o enge-

nheiro Maurício Viana, que re-

presentou a Fundacentro neste 

processo de elaboração. 

     A Fundacentro também con-

tribuiu com o texto da Recomen-

dação Técnica de Procedimen-

tos (RTP) 4 - Escadas, Rampas 

e Passarelas, produzido pela 

instituição, que foi incorporada 

à norma. 

     Lançamentos 

     A nova NR 18 foi lançada na 

sede do Sindicato dos Trabalha-

dores nas Indústrias da Cons-

trução Civil de São Paulo - Sin-

tracon-SP em 10 de fevereiro. O 

evento contou com participação 

de representantes dos trabalha-

dores, empregadores e do Go-

verno. 

     “Nosso processo gera uma 

energia muito grande, de muita 

gente trabalhando nas mesas re-

dondas de discussões. Já nego-

ciamos 10 normas regulamenta-

doras, todas com consulta pú-

blica. Realizamos audiências 

públicas na Fundacentro, que 

está retomando o papel dela de 

 

Nova NR 18 previne riscos de acidentes mais frequentes 
na indústria da construção 

pesquisa no país. Todos os au-

ditores do trabalho puderam par-

ticipar da discussão. É um texto 

mais simples, menos burocráti-

co e melhora a segurança e saú-

de no trabalho no país”, avalia o 

secretário do Trabalho, Bruno 

Dalcolmo. 

     Na ocasião, Dalcolmo assi-

nou um acordo de cooperação 

técnica entre a Secretaria Espe-

cial de Previdência e Trabalho e 

a Câmara Brasileira da Indústria 

da Construção - CBIC para o 

combate da informalidade no se-

tor da construção e redução de 

acidentes do trabalho. 

     Também foi lançada a cartilha 

Nova Norma Regulamentadora 

NR - 18 para a Indústria da 

Construção, uma produção con-

junta do Ministério da Econo-

mia, da Fundacentro, do Serviço 

Social da Indústria – Sesi, da CB 

IC e da Obra Certa. 

     Congresso voltado para SST 

da Construção Civil ocorre hoje, 

05 de março 

     O 25° Congresso Estadual de 

Saúde e Segurança dos Operá-

rios da Construção será reali-

zado hoje 5 de março no auditó-

rio do Centro Regional Nordeste 

da Fundacentro, em Recife/PE, 

das 9h às 16h30. O evento é pro-

movido pelo Sindicato Intermu-

nicipal dos Trabalhadores da 

Construção Civil de Pernam-

buco e fechado para trabalha-

dores da área. São esperados 

cerca de 200 participantes. 

     O tecnologista da Fundacen-

tro, José Hélio Lopes, será um 

dos palestrantes do evento, com 

o tema: "Meu trabalho tem valor, 

minha saúde não tem preço", no 

período da manhã. À tarde have-

rá uma palestra sobre direitos do 

trabalhador nos acidentes e do-

enças do trabalho. N 

 

  

CAGED: NOTA DE 
ESCLARECIMENTO 

http://www.norminha.net.br/
http://www.rosinaldoramos.adv.br/
https://www.conjur.com.br/dl/nao-cabe-indenizacao-acidente-trabalho.pdf
https://www.conjur.com.br/dl/nao-cabe-indenizacao-acidente-trabalho.pdf
https://www.conjur.com.br/2020-mar-02/nao-cabe-indenizacao-acidente-trabalho-causado-vitima
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://trabalho.gov.br/noticias/7290-esocial-vai-substituir-caged-e-rais
http://trabalho.gov.br/noticias/7290-esocial-vai-substituir-caged-e-rais
http://www.fundacentro.gov.br/biblioteca/recomendacao-tecnica-de-procedimento/publicacao/detalhe/2012/9/rtp-04-escadas-rampas-e-passarelas
http://www.fundacentro.gov.br/biblioteca/recomendacao-tecnica-de-procedimento/publicacao/detalhe/2012/9/rtp-04-escadas-rampas-e-passarelas
http://www.fundacentro.gov.br/biblioteca/recomendacao-tecnica-de-procedimento/publicacao/detalhe/2012/9/rtp-04-escadas-rampas-e-passarelas
http://www.fundacentro.gov.br/biblioteca/recomendacao-tecnica-de-procedimento/publicacao/detalhe/2012/9/rtp-04-escadas-rampas-e-passarelas
https://cbic.org.br/wp-content/uploads/2020/01/Nova_Norma_Regulamentadora_NR_18.pdf
https://cbic.org.br/wp-content/uploads/2020/01/Nova_Norma_Regulamentadora_NR_18.pdf
https://cbic.org.br/wp-content/uploads/2020/01/Nova_Norma_Regulamentadora_NR_18.pdf
https://cbic.org.br/wp-content/uploads/2020/01/Nova_Norma_Regulamentadora_NR_18.pdf
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Norminha, 05/03/2020 
No último dia 28 de Fevereiro de 

2020, o Frigorifico Better Beef, 

através de sua brigada de incên-

dio e SESMT, promoveu um e-

xercício de abandono de Área, 

em consonância com a legisla-

ção vigente do Corpo de Bom-

beiros do Estado de São Paulo 

através de sua instrução Técnica 

IT.17-2019 e NR-23. 

     Os exercícios foram realiza-

dos com os colaboradores da 

unidade de Rancharia (SP). 

     No simulado foi possível a-

valiar os recursos disponíveis 

para uma situação real, os pro-

cedimentos implantados pela 

empresa, o comportamento dos 

colaboradores e Brigadistas ao 

se depararem com emergência 

que requer o abandono de área.  

     Este simulado é promovido 

pela Empresa a cada 06 (seis) 

meses, em consonância com o 

PAE (Plano de Atendimento a E-

mergência) e PGR (Plano de Ge-

renciamento de Riscos) e visam 

a melhoria continua dos progra-

mas implementados. 

     Todos os eventos relaciona-

dos à Segurança e Saúde no 

Trabalho são elaboradores e de-

finidos pelo SESMT da empresa 

que possui uma programação a-

nual, com apoio da direção do 

Frigorífico Better Beef e que a 

cada evento realizado obtém a 

participação completa por parte 

de todos os empregados da em-

presa. 

     Para tanto todos os profis-

sionais que pertencem ao SES 

MT sempre estão participando 

de treinamentos e cursos para a-

tualização e inovação em suas a-

tividades prevencionistas. 

     Para divulgar os eventos rea-

lizados em sua empresa, basta 

enviar para nós. 

 

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. 

Clique no link 

https://go.hotmart.com/A20470

095V 

Adquira o produto agora 

mesmo e colabore com a 

sustentabilidade de Norminha! 

Muito Obrigado! 

 

 

 

Frigorifico Better Beef realiza exercício 
de abandono de área em Rancharia (SP) 

 

Colaboradores reunidos no ponto de encontro 
 

 

Colaboradores reunidos no ponto de encontro 
 

 

Colaboradores chegando ao ponto de encontro 
 

 

Colaboradores reunidos no ponto de encontro, oportunidade em 

que receberam várias orientações e os resultados do evento. N 
 

 

Norminha, 05/03/2020 
José Zeferino Pedrozo* 

    O êxodo rural é um fenômeno 

provocado por causas múltiplas 

que, associadas, produzem um 

efeito sociológico medido pela 

migração das pessoas do meio 

rural para as zonas urbanas. En-

tre as causas mais recorrentes 

situam-se a falta de renda e a 

descapitalização do produtor ru-

ral que levam a um empobre-

cimento da família rural; o isola-

mento e a falta de assistência 

médica e hospitalar no campo; a 

ausência de opções de lazer, re-

creação e estudo; a dificuldade 

de acesso à educação profissio-

nalizante, ao ensino superior e 

aos produtos da indústria cultu-

ral e de entretenimento. 

     Essa era a leitura que se fazia 

há algumas décadas desse qua-

dro que, na época, refletia em 

certa medida o fracasso das po-

líticas para o campo e a desa-

tenção da sociedade brasileira 

para com a realidade rural. 

     Hodiernamente, muita coisa 

mudou. A migração da popula-

ção rural para as cidades ainda 

existe, porém, em ritmo mais 

lento. O exemplo do grande oes-

te catarinense é emblemático. 

Pesquisa da Unoesc mostrou 

que os pequenos municípios 

perdem, anualmente, fatias de 

sua população que se transfe-

rem para as cidades que exer-

cem o papel de micropolos regi-

onais. Além dessa migração in-

trarregional ocorre outra, a lito-

ralização, ou seja, pequenos e 

médios municípios oestinos 

perdem população para as cida-

des litorâneas. A concentração 

na orla marítima não é positiva, 

pois cria distorções na ocupa-

ção territorial, na distribuição da 

força de trabalho e na agudiza-

ção dos problemas de cidades 

turísticas. 

     Nos últimos 20 anos, os ma-

ciços investimentos em forma-

ção e aperfeiçoamento profissio 

 

A migração da população rural para as cidades ainda existe, porém, 

em ritmo mais lento. 

nal dos produtores rurais muda-

ram o perfil dos agentes eco-

nômicos que atuam no setor pri-

mário da economia. Produtores 

se transformaram em empresa-

rios rurais; trabalhadores rurais 

tornaram-se recursos humanos 

qualificados; famílias rurais 

passaram a ser multifuncionais 

e capacitadas para multitarefas. 

O Sistema S - Senar, Sescoop, 

Sebrae - teve um papel funda-

mental nesse processo ao lado 

dos sindicatos rurais, das co-

operativas e das agroindústrias. 

     Em decorrência, as princi-

pais cadeias produtivas moder-

nizaram-se com o emprego de 

dois fatores: talento e tecnolo-

gia. Os recursos humanos capa-

citados pelos inúmeros progra-

mas do Sistema S passaram a 

empregar técnicas de gestão a-

dequadas que levaram à plena 

otimização dos recursos dispo-

níveis. Incorporaram-se as tec-

nologias em forma de máquinas, 

equipamentos, instalações, edi-

ficações agrícolas, genética, 

manejo, nutrição, etc. Importan-

tes cadeias produtivas, como as 

da avicultura, suinocultura, bovi 

nocultura de corte, bovinocul-

tura de leite, grãos e outras, ele-

varam seus níveis de produção, 

produtividade e rentabilidade. 

     O resultado de toda essa e-

quação  chama-se  renda.  Com 

renda maior, as famílias obtêm, 

no campo, conforto e comodida-

des, acessam bens de consumo 

duráveis e conquistam bem-es- 

tar  semelhante ou  superior  ao 

 

GRUPO DE ESTUDOS PSP RIO PRETO (SP): No dia 28 de Fevereiro de 2020, foi 

realizado na sede da Regional do SINDUSCON-SP de São José do Rio Preto (SP) a Reunião do Grupo 

de Estudos do Programa Sinduscon de Segurança (PSP). A pauta discutida foi a Nova NR-18 – Seguran-

ça e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção. A reunião foi conduzida pelo Engenheiro de Segu-

rança do Trabalho - Fernando Lucas Marçal Cardoso -  Grupo Pacaembu e Professor da UNIP. No final 

foi realizado uma roda de conversa com perguntas e dúvidas a respeito do tema abordado.  A próxima 

reunião do grupo está previsto para acontecer no dia 27/03 e pauta será a “Utilização de Equipamentos 

de HO para mensuração de ambientes no canteiro de obras. N 

Educação, renda e êxodo rural 

das famílias urbanas. 

     A opção por permanecer ou 

retornar ao campo está muito 

presente nos participantes de 

duas importantes linhas de ação 

do Serviço Nacional de Apren-

dizagem Rural (Senar): no curso 

de formação de técnicos em a-

gronegócio e na assistência téc-

nica e gerencial (ATeG). A apli-

cação prática e imediata dos co-

nhecimentos adquiridos melho-

ra os índices de desempenho 

dos estabelecimentos rurais – e 

aumenta a renda do empresário, 

do produtor e da família rural. 

     Empresários e produtores ru-

rais que operam com eficiência 

suas propriedades obtêm renda; 

e com renda podem sustentar 

uma vida de qualidade. Esses 

não deixarão o campo. Ao con-

trário, atrairão novos trabalha-

dores, empreendedores e inves-

tidores, revitalizando o setor pri-

mário da economia. Contribuir 

para o sucesso das cadeias pro-

dutivas da agricultura, da pecuá-

ria e do agronegócio em geral 

proporciona resultados que ne-

nhum programa social ou polí-

tica pública pode oferecer – en-

tre eles a neutralização do êxodo 

e da migração. 

N 
Carnetec 

*José Zeferino Pedrozo, o Zezo, é 

presidente da Federação da 

Agricultura e Pecuária do Estado de 

SC (Faesc) e do Conselho de 

Administração do Serviço Nacional 

de Aprendizagem Rural (Senar/SC), 

e ex-presidente da Aurora Alimentos 

http://www.norminha.net.br/
https://go.hotmart.com/A20470095V
https://go.hotmart.com/A20470095V
http://www.andreamartinsadvogados.com.br/
https://www.carnetec.com.br/Industry/News/Details/90734
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    A hamburgueria IT Burger, na 

Cidade do México, ficou famosa 

sem que ninguém soubesse on-

de ela ficava. 

     Uma simples busca na inter-

net produzia poucas pistas so-

bre sua localização, ou nenhu-

ma. No entanto, seus clientes e 

seguidores no Instagram não 

paravam de crescer. 

     Acontece que a IT Burger, 

desde que nasceu em 2018 e até 

alguns meses atrás, era uma 

"cozinha fantasma", também 

chamada de "dark kitchen", em 

inglês. Só era encontrada em a-

plicativos de entrega de refei-

ções, como o Uber Eats. 

     Hoje, a IT Burger possui mais 

de um estabelecimento desse ti-

po e já abriu seu primeiro res-

taurante físico, com mesas e ca-

deiras, como os tradicionais. 

     "Começar como uma cozinha 

fantasma nos ajudou muito a fi-

carmos famosos. Era um con-

ceito novo e chamou muita a-

tenção. Éramos a hamburgueria 

dos 'hambúrgueres fantasmas'", 

conta à BBC Mundo - o serviço 

em espanhol da BBC - Vicente 

Cruz, o jovem empresário mexi-

cano que abriu o negócio com 

outros amigos. 

     O conceito de cozinha fantas-

ma surgiu com a popularização 

dos aplicativos de entrega de 

comida. 

 

Iniciar um negócio de cozinha 

fantasma requer menos 

investimento do que um 

restaurante tradicional 

Foto: Rappi / BBC News Brasil 

     Diversas reportagens indi-

cam que elas nasceram em Lon-

dres. 

     "Os restaurantes virtuais", 

como também são conhecidos, 

"só existem no mundo digital. 

Não há loja nem fachada para o 

cliente", disse à BBC Mundo 

Cristina Villarreal, porta-voz do 

Uber Eats na América Latina. 

     Negócio em ascenção 

     Esse tipo de estabelecimento 

tornou-se atraente para os em-

preendedores porque requer um 

investimento muito menor do 

que abrir um restaurante tradi-

cional. 

     Você só precisa de uma co-

zinha, um cozinheiro, um produ-

to e um contrato com um apli-

cativo como Uber Eats, Rappi ou 

iFood para iniciar o negócio. 

     "Começamos a montar a co-

zinha onde havia uma gráfica 

antiga. Alugamos de uma incor- 

 

 

poradora que possui vários pré-

dios desabitados, que têm alto 

custo de manutenção", diz Cruz. 

     No último ano, as cozinhas 

fantasmas se tornaram popula-

res em vários países da América 

Latina, como México, Brasil, Ar-

gentina, Chile, Peru e Colômbia. 

Alguns tiveram tanto sucesso 

que conseguiram se tornar uma 

franquia e abrir seus primeiros 

restaurantes físicos. 

     O Rappi, um dos serviços de 

entrega de comida mais popula-

res do continente, atesta isso. 

     "Em 2018, começamos do 

zero e agora, em 2019, trabalha- 

mos com 230 cozinhas", disse à 

BBC Stephanie Gómez, líder do 

projeto Rappi Dark Kitchens pa-

ra a América Latina. 

     Existem cozinhas fantasmas 

que nasceram assim desde o iní 

cio, mas muitos outros restau-

rantes físicos decidiram abrir u-

nidades apenas para cozinhar e 

entregar, sem clientes, para me-

lhorar seus serviços. 

     "Muitos donos de restau-

rantes que operam conosco se 

queixaram de como os distribui-

dores levaram seus estabeleci-

mentos ao colapso. Então come-

çamos a alugar locações apenas 

para as cozinhas. Isso reduz 

custos e aumenta o lucro", ex-

plica Gomez. 

     Nesse caso, a principal após- 

ta da Rappi é detectar onde estão 

a maior oferta e demanda e quais 

restaurantes se destacam. Então, 

a empresa oferece a esses negó-

cios espaços para alugar e tra-

balha exclusivamente com eles. 

     Ou seja, eles operam apenas 

pelo aplicativo. 

 

Rappi arrenda espaços de 

cozinha comunitárias para 

reduzir custos e gerar maior 

lucro 

Foto: Rappi / BBC News Brasil 

     "No momento, estamos inves 

  

 

As "cozinhas fantasmas" existem apenas no mundo digital e não 

têm fachada física para o cliente. Foto: Rappi / BBC News Brasil 

 

com seis tipos diferentes de co-

mida", acrescenta. 
 

     Impacto online 

     "O nosso negócio possui a-

penas o formato virtual. O papel 

do Instagram foi muito impor-

tante. As pessoas começaram a 

gostar dos hambúrgueres e a 

notícia correu, chegando até o 

ouvido de celebridades", explica 

Cruz. 

     O Uber Eats e o Rappi estão 

cientes do impacto que essas 

marcas adquirem, tanto é que 

trabalham com métricas e aná-

lise de dados para não dar pas-

sos em falso ao apostar em uma 

cozinha fantasma. 

     "É o caso da Mora Mora no 

México, um espaço vegano cujo 

potencial foi detectado depois 

de analisarmos o alcance no 

Instagram de produtos e pala-

vras relacionadas a alimentos à 

base de plantas", diz Villarreal. 

     Mas operar como uma cozi-

nha fantasma, apesar de exigir 

menos investimento, também 

tem problemas. 

     "Há um momento, após o 

primeiro boom, no qual você 

fica estagnado. Existir apenas 

virtualmente não gera toda a 

confiança de um restaurante físi-

co. As pessoas gostam de ver 

onde a comida é feita", diz Cruz. 
 

     Desafios 

     Alcançar uma excelente qua-

lidade do produto é um dos gran 

 

 

 

'Dark kitchens': o que são as 'cozinhas fantasma', 
que só existem em apps de comida 

Os restaurantes virtuais, como também são chamados, só existem no mundo digital, sem loja, fachada ou mesas para que 

clientes o frequentem. 

tindo muito nessa aposta, por 

isso queremos garantir que o 

benefício não seja compartilha-

do com outro serviço de en-

trega", diz Gomez. 

     Uma estratégia diferente é a- 

dotada pelo Uber Eats, outro a-

plicativo líder em refeições na A-

mérica Latina. 

     Nesse caso, eles não inves-

tem em infraestrutura, mas na 

"promoção de marcas diferentes 

de uma mesma cozinha que fun-

ciona bem", diz Villarreal. 

     "Dessa forma, a mesma cozi-

nha pode ter até seis marcas di-

ferentes, como tem sido o caso,  

des desafios dessa indústria. É 

necessário levar em conta que 

muitos restaurantes que não têm 

início em locação física têm sua 

reputação construída exclusiva-

mente em redes sociais e outros 

espaços online. 

     "Trabalhamos constante-

mente com os cozinheiros para 

ver como eles podem melhorar 

seus produtos. O sabor e a apre-

sentação são muito importan-

tes", diz Gomez, da Rappi. 

 

     "Eu não diria que nossos 

hambúrgueres não são estéti-

cos, mas são diferentes. Tive-

mos que desenvolver uma base 

de pão mais espessa para que 

evitar que o sanduíche chegasse 

molhado para os nossos clien-

tes", explica Cruz sobre a ex-

periência dele na adaptação de 

um produto para ser entregue 

exclusivamente em casa. 

 

O Uber Eats também está 

promovendo o boom da 

'cozinha fantasma' 

Foto: Getty Images / BBC News Brasil 

     O controle sanitário, por não 

ser um restaurante tradicional, é 

uma das preocupações mais co-

muns entre os consumidores. 

     A Rappi diz que, além dos 

controles realizados pelas auto-

ridades de cada país, tem uma e-

quipe de engenheiros sanitários 

que garantem que as cozinhas 

atendam aos padrões estipula-

dos. 

     "Nosso desafio é que o pro-

duto esteja sempre em boas 

condições, além de alcançar 

prazos de entrega rápidos e im-

pacto ambiental mínimo", diz 

Gomez. 

     Questionados sobre a comis-

são cobrada das cozinhas para 

que apareçam em sua platafor-

ma, a Rappi preferiu "não forne-

cer detalhes específicos porque 

as comissões variam de um país 

para outro". De qualquer forma, 

eles afirmam oferecer "tarifas 

competitivas". 

     Por outro lado, Villarreal, do 

Uber Eats, respondeu que "os 

percentuais de comissão são 

estabelecidos após uma análise 

exaustiva de cada negócio". Em 

seguida, eles avaliam "caso a 

caso para garantir que o acordo 

seja igualmente benéfico". N 

Terra Mundo 

Norminha, 05/03/2020 
Publicado por Rafaela Cortina* 

Estou aqui trabalhando desde as 

06 horas da manhã e já sinto a 

mente um pouco cansada. Fiz 

alguns pedidos de progressão 

de regime, saídas temporárias, 

atendi clientes e ouvi alguns de-

sabafos, tão rotineiros na vida 

de um advogado. 

     É certo que os nossos clien-

tes sempre têm muitos proble-

mas para nos contar, muitas re-

clamações para fazer, e quase 

em sua totalidade preocupam-se 

tão somente consigo mesmos, 

sem sequer imaginar que o ad-

vogado também passa por pro-

blemas e tem uma vida além do 

escritório. 

     Então quem se preocupa com 

nós? Quem zela por nós? E a 

resposta é clara, cristalina: nós 

mesmos. Porque além de resol-

vermos situações alheias, deve-

mos principalmente cuidarmos 

da nossa saúde mental, para que 

sejamos fortes o suficiente para 

enfrentar a jornada diária. 

     É preciso estabelecer limites, 

e nem estou falando de limites 

com horários de trabalho e de 

descanso, mas sim o limite em 

que vamos nos envolver naquela 

situação, agindo como se aquilo 

fosse nosso. 

     Quando comecei a advogar 

lembro de me compadecer mui- 

      

Qual é o limite que não 
devemos ultrapassar na 

profissão? 

 

to com um cliente que estava 

preso, pois me contou que suas 

filhas haviam ficado sob a guar-

da de sua irmã, e que a mesma 

estava desempregada, passando 

por dificuldades de toda a es-

pécie. 

     Eu não cobrei os meus hono-

rários e ainda levei uma cesta 

básica na casa da referida irmã, 

e quando cheguei lá percebi que 

suas filhas tinham celulares me-

lhores do que o meu, e o meu 

próprio cliente contratou outro 

advogado cujo qual pagou os 

honorários que devia a mim. 

     Hoje em dia eu realizo alguns 

atendimentos gratuitos quando 

a situação realmente toca o meu 

coração, porém, mesmo sendo 

humana com todos os meus cli-

entes, mantenho certa distância 

dos problemas que eles carre-

gam, por entender que não per-

tencem a mim. 

     É como entrar numa bolha: 

você enxerga o que tem fora, 

consegue fazer o teu trabalho e-

ficientemente, mas aquilo não te 

atinge mais, não te provoca so-

frimento. 

     Entendo que este seja o limi-

te: ficar com o que tem dentro de 

nós, deixar para fora o que não 

nos pertence. N 

Rafaela Cortina 

Advogada criminalista. Consultora 

em Execução Penal.  

Curso: Instrutor de Segurança em Trabalho 
em Altura - Araçatuba/SP 

24, 25, 26 e 27 de Março de 2020 - 08 às 17 horas 

Investimento: R$700,00 por pessoa 

Pagamento antecipado com desconto: 

Até 13/03/2020: R$650 

À vista no boleto ou em até 12X no Cartão/Crédito via PagSeguro 

PERIÓDICO: 26 E 27 DE MARÇO: 

Se você já possui curso de Instrutor e precisa fazer a Renovação, 

basta apresentar Certificado original e pagar 50%. 
 

Atenção: O lucro desse curso será revertido para a manutenção da 

sustentabilidade dos serviços de elaboração e distribuição gratuita 

da Revista Digital Norminha 

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

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.terra.com.br/noticias/mundo/dark-kitchens-o-que-sao-as-cozinhas-fantasma-que-so-existem-em-apps-de-comida,4ae61244b74b4556699251d13b259042jnczjfh1.html
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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    O debate em torno do precon-

ceito contra grupos e minorias, 

que são frequentemente alvo de 

intolerância na sociedade, tem 

sido cada vez mais presente em 

espaços como a imprensa, o 

Congresso Nacional, universi-

dades, escolas e as redes so-

ciais. Em meio à pauta da im-

portância de combate à discri-

minação, o que muitas pessoas 

não sabem é que, além de im-

pulsionar o debate, manifesta-

ções sexistas, racistas, LGBTfó-

bicas, regionalistas, xenofóbi-

cas, intolerantes em relação à 

religião, entre outros tipos de 

preconceitos, podem resultar 

em demissão por justa causa 

para os funcionários no ambien-

te de trabalho. 

     De acordo com especialistas, 

comentários e comportamentos 

discriminatórios justificam o 

desligamento do trabalhador 

mesmo quando ocorrem por 

meio das redes sociais. Advo-

gados trabalhistas ainda alertam 

que até o empregador pode ser 

responsabilizado na Justiça por 

ter permitido que ocorresse epi-

sódio de discriminação. 

     “O preconceito no ambiente 

do trabalho não é algo recente, 

mas vem desencadeando um 

número mais expressivo de a-

ções trabalhistas nos últimos a-

nos, muito por força da cons-

cientização da sociedade quanto 

aos seus direitos e deveres”, a-

nalisa Karla Guimarães da Ro-

cha Louro, advogada trabalhista 

do escritório Baraldi Mélega Ad-

vogados. 

     O advogado trabalhista, pro-

fessor universitário e sócio-fun- 

 

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. 

Clique no link 

https://go.hotmart.com/A20470

095V 

Adquira o produto agora 

mesmo e colabore com a 

sustentabilidade de Norminha! 

Muito Obrigado! 

 

Preconceito no ambiente de 
trabalho rende demissão 

por justa causa 
dador do escritório BFAP Advo-

gados, Fernando de Almeida 

Prado, explica que a Consolida-

ção das Leis do Trabalho (CLT) 

determina que todos os tipos de 

ofensa ao trabalhador podem 

gerar a demissão por justa cau-

sa, conforme o artigo 482, J, on-

de qualquer ato praticado por 

empregado, no ambiente de tra-

balho, de forma lesiva à honra 

ou mesmo boa fama dos demais 

funcionários, pode motivar a 

dispensa por justa causa. 

     Manifestações observadas 

mesmo nas redes sociais, con-

forme a jurisprudência hoje e-

xistente, apontam ainda para a 

possibilidade de dispensa por 

justa causa do empregado ao o-

fenderem o empregador, por e-

xemplo. “Entendemos ser possí-

vel a aplicação de referida pena-

lidade na hipótese de a ofensa 

ser dirigida a um dos demais 

empregados, especialmente se 

houver previsão expressa em 

código de conduta. Até mesmo 

porque tal fato pode prejudicar o 

bom andamento do trabalho ou 

a manutenção de um ambiente 

saudável”, avalia Fernando de 

Almeida Prado. 

     E o Judiciário brasileiro vem 

reforçando a punição aos em-

pregados que cometem atos de 

discriminação. Por exemplo, de-

cisão recente da 17ª Turma do 

Tribunal Regional do Trabalho 

da 2ª Região (TRT-SP) manteve 

o desligamento de uma supervi-

sora de call center, que fazia co-

mentários sobre pessoas indí-

genas, LGBTs, negras e nordes-

tinas no ambiente de trabalho. O 

Tribunal reformou decisão de 

primeira instância, que havia 

considerado as declarações a-

penas como “opiniões políti-

cas”. 

     Já a 4ª Turma do Tribunal 

Regional do Trabalho da 8ª Re-

gião (TRT-8), em julgamento re-

alizado em junho de 2019, tam-

bém manteve a demissão por 

justa causa de piloto fluvial por 

conta de comentários homofóbi-

cos no trabalho. Conforme o 

processo, o trabalhador “adota-

va comportamento ofensivo, 

desrespeitoso, desumano, o-

pressor e perigoso, chegando a 

fazer afirmações de que tinha 

nojo de homossexuais, que odi-

ava gays e que por ele essa raça 

não existiria”. 

     Para Fernando de Almeida 

Prado, o caso de São Paulo, que 

havia sido indeferida pela Jus-

tiça em primeira instância, é um 

exemplo de caso que envolve 

comentários sem relação com o 

ambiente de trabalho e com o 

qual se deve ter cuidado ao in-

gressar com ação no Judiciário. 

Orientações das Sociedades de 
Especialidade sobre Coronavírus 

 

“É possível a aplicação da justa 

causa, ainda que a ofensa não 

tenha sido diretamente dirigida a 

algum funcionário. Contudo, é 

necessário ter cautela para evitar 

a declaração de nulidade da dis-

pensa ocorrida judicialmente. 

Comentários genéricos podem 

ser traduzidos como opiniões a 

respeito de determinado tema e 

não, necessariamente, ofensas”, 

esclarece. 

     O advogado trabalhista do 

escritório Stuchi Advogados, 

Guilherme Conde, ainda ponde-

ra que, embora o debate em tor-

no do tema tenha se fortalecido 

e a jurisprudência seja favorável 

à punição, trabalhadores têm re-

cebido indenizações por danos 

morais irrisórias. “Em muitos 

casos, o indivíduo sofreu por a-

nos e, quando recorre ao Poder 

Judiciário, é ressarcido por um 

valor muito pequeno. O magis-

trado deve avaliar a extensão do 

dano, o abalo do indivíduo e o 

porte da empresa, coisa que não 

vem acontecendo”, critica. 

     Segundo os especialistas, o 

avanço do debate em torno da 

intolerância também tem gerado 

preocupações e cuidados por 

parte das empresas, que podem 

ser responsabilizadas pela Jus-

tiça por terem permitido mani-

festações de preconceito dos 

funcionários. N CIPANET 

Norminha, 05/03/2020 
    A OMS (Organização Mundial 

da Saúde) divulgou no dia 27 de 

fevereiro, um documento com 

recomendações para prevenir no 

ambiente de trabalho, a propa-

gação do novo coronavírus (Co-

vid-19). 

     No documento são informa-

das ações importantes que aju-

dam na prevenção da doença, 

que devem ser seguidas pelos 

empregados e empregadores, 

mesmo em locais que ainda não 

registraram ainda contaminação 

do vírus. 

     Confira abaixo as orienta-

ções divulgadas pelo OMS: 

     Ambiente de trabalho 

     Mesas, cadeiras, telefones, 

teclados e outros equipamentos 

precisam ser higienizados com 

pano e desinfetante regularmen-

te (a contaminação de superfí-

cies é uma das principais formas 

de transmissão de Covid-19); 

     Se possível e em caso de 

surto, incitar o trabalho remoto 

(em um esquema de home of-

fice, por exemplo) auxilia a evi-

tar contatos desnecessários. Fo-

ra isso, os  funcionários deixam 

 

 

Norminha, 05/03/2020 
O combate ao Covid-19, doença 

causada pelo novo coronavírus, 

é um desafio que tem mobiliza-

do diversas especialidades mé-

dicas. Com a confirmação do 

primeiro caso no Brasil, as So-

ciedades de Especialidade, de-

partamentos científicos da AMB, 

divulgaram uma série de orien-

tações para guiar a atuação dos 

médicos especialistas sobre co-

mo lidar com diagnóstico e tra-

tamento do Covid-19. 

     Leia abaixo o posicionamen-

to das sociedades sobre o as-

sunto: 

     Sociedade Brasileira de In-

fectologia 

     A SBI atualizou o documento 

de perguntas e respostas sobre 

a doença, que responde, por e-

xemplo, questões sobre diag-

nóstico, transmissão, período 

de incubação do vírus e cuida-

dos com a saúde do médico. 

Leia! 

     Sociedade Brasileira de A-

nestesiologia 

     A SBA disponibilizou um e-

book sobre autoproteção ao in-

tubar um paciente com suspeita 

ou confirmação do novo coro-

navírus. 

     Federação Brasileira das As-

sociações de Ginecologia e 

Obstetrícia 

     A Febrasgo publicou no site 

um informe sobre os aspectos 

obstétricos relacionados à infec- 

 

 

 

de usar o transporte público, on-

de há grandes aglomerações. 

     Promoção da higiene respi-

ratória 

     Lenços descartáveis deve-

riam estar disponíveis em diver-

sos locais do ambiente de tra-

balho para o empregado assoar 

o nariz ou tossir sem espalhar 

gotículas com vírus; 

     Se você está doente ou com 

febre e sintomas respiratórios, 

não vá ao trabalho. Os dirigentes 

nunca deveriam cobrar a pre-

sença de pessoas doentes no 

serviço; 

     Se não tiver um lenço à dis-

posição, cubra a boca e o nariz 

com o antebraço ao tossir ou es-

pirrar. E lave o braço assim que 

possível; 

     A empresa deveria distribuir 

dispensadores com álcool-gel 

em locais visíveis. Esses equi-

pamentos também podem ser u-

sados para colocar sabão líqui-

do no banheiro. 

     Pôsteres que promovam a la-

vagem das mãos são mais uma 

boa medida para os emprega-

dores adotarem. Combine essa 

medida com outras de comunica 

ção pelo Covid-19. 

     Sociedade Brasileira de Car-

diologia 

     A SBC emitiu recomenda-

ções para cardiologistas sobre 

como tratar pacientes cardiopa-

tas  com suspeita de Covid-19. 

     Associação Brasileira de He-

matologia, Hemoterapia e Tera-

pia Celular 

     A ABHH publicizou uma nota 

técnica divulgada pelo Ministé-

rio da Saúde sobre critérios para 

triagem clínica de coronavírus 

nos candidatos à doação de san-

gue. Leia a nota completa. 

     Sociedade Brasileira de Me-

dicina de Família e Comunidade 

     A SBMFC divulgou um co-

municado sobre medidas pre-

ventivas e orientações sobre o 

Covid-19. 

     Associação Médica Homeo-

pática Brasileira 

     A AMHB emitiu nota para es-

clarecer que, até o momento, 

não existem medicamentos ho-

meopáticos comprovadamente  

OMS divulga recomendações para prevenir o coronavírus 
no ambiente de trabalho 

ção sobre higiene manual e ou-

tras atitudes saudáveis no servi-

ço. 

     Viagens de trabalho 

     Assegure-se de checar as úl-

timas informações sobre o avan-

ço nos casos do novo corona-

vírus no local onde pretende ir; 

Avalie os riscos e os benefícios 

da viagem. É possível postergar 

ou fazer uma reunião à distân-

cia? 

     Funcionários com condições 

médicas que aumentam o risco 

de complicações da Covid-19 

merecem atenção especial ao 

considerar se vale a pena viajar 

a um local com muitos casos. E-

xemplos: pessoas com diabetes 

e doenças pulmonares ou car-

díacas; 

     Considere levar álcool-geral 

para a viagem e lave bastante as 

mãos; 

     Saiba quem contatar em caso 

de infecção pelo novo coronaví- 

eficazes para a prevenção ou tra-

tamento de Covid-19. 

     Sociedade Brasileira de Pe-

diatria 

     O Departamento Científico de 

Infectologia da SBP publicou o 

documento científico para com-

partilhar informações mais atu-

ais já disponíveis na literatura 

médica e oferecer uma visão crí-

tica dos dados disponíveis so-

bre a epidemia. Acesse aqui. 

     Sociedade Brasileira de Der-

matologia 

     A SBD emitiu um alerta a der-

matologistas e pacientes sobre 

cuidados com o coronavírus. 

Leia aqui. 

     Colégio Brasileiro de Cirur-

giões 

     O CBC repercutiu a orienta-

ção do American College of Sur-

geons (ACS) sobre oxigenação 

do sangue por sistema de mem-

brana (ECMO) relacionada à in-

fecção pelo coronavírus. N 

Fonte: AMB 

ANAMT 

rus e obedeça as autoridades sa-

nitárias locais; 

     Ao voltar de um lugar com 

surto ativo, fique especialmente 

atento aos sintomas dessa do-

ença respiratória por 14 dias. A 

empresa também deve monito-

rar o indivíduo durante o perío-

do; 

     Se quaisquer sinais suspei-

tos aparecerem (tosse e até febre 

leve), fique em casa, evite conta-

to próximo com os familiares e 

entre em contato com um médi-

co. 

     Para finalizar o documento 

relembra que “agora é o mo-

mento para se preparar contra a 

Covid-19. Simples precauções 

podem fazer uma grande dife-

rença. As ações que sugerimos 

protegerão os funcionários e até 

o negócio”. 

     Acesse aqui, o documento 

completo. N 

Por Bruna Klassmann -Proteção 
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