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Confirmado curso de 
HO em Naviraí (MS) 

Lançamento do Registro Animaseg (RA) 
 

Norminha, 13/03/2020 
 

   O curso irá capacitar o partici-

pante a elaborar corretamente o 

PGR através do Gerenciamento 

de Riscos Ocupacionais - GRO”. 

     Em Araçatuba o curso ocorre 

no próximo dia 20 de março e 

em Presidente Prudente no dia 

03 de abril. (Todas as informa-

ções no folder no rodapé dessa 

página). 

     Os cursos serão ministrados 

por José Augusto da Silva Filho, 

Consultor Técnico em SST, TST, 

Consultor e Auditor Líder em Sis 

Cursos de GRO confirmados 
em Araçatuba e P. Prudente 

Norminha, 12/03/2020 
Será realizado em Vitória (ES) o 

1º Workshop sobre a Nova NR 

18. 

     Com apoio da IFES-ES, SEE-

ES, MPT-ES, UBRAC, SENGE-

ES, SENCONCI-ES e CREA-ES, 

o evento está sendo organizado 

pela Preveseg Curso e Treina-

mentos e será realizado no dia 

27 de março de 2020, das 8 às 

17 horas, no Auditório do 

CREA-ES que fica na Rua Izidro 

Benezath, 48 – Enseada do Suá. 

     Das 8 às 12 horas a apresen-

tação ficará por conta de Robin-

son Leme (CTPP) com o tema “A 

NR 18 Interpretação prática”; 

     Das 13 às 17 horas, o tema 

“A NR35 dentro da NR18” será 

apresentado por Gustavo Came-

vali (ABNT). 

     O Workshop é voltados para 

Trabalhadores da Construção 

Civil, Técnicos e Engenheiros e 

demais interessados. 

     Faça sua inscrição pelo tele-

fone (27) 3059-8804 ou pelo e-

mail adm@preveseg.com.br 

 

Vitória (ES) terá 1º 
Workshop da nova NR18 

Leitores de Norminha terão desconto na inscrição 

 

la Animaseg, com o objetivo de 

centralizar as informações do 

EPI, como Laudos Laboratoriais, 

Certificados de Conformidade, 

indicações de uso, restrições, 

validade do laudo ou certificado 

emitidos pelos laboratórios ou 

OCPs. 

     A responsabilidade da Ani-

maseg é de reproduzir fielmente, 

através de um número de regis-

tro, as informações das empre-

sas, OCPs e laboratórios sobre 

os EPIs, atendendo a legislação 

brasileira, sendo que o governo 

poderá ter o acesso as infor-

mações e documentos relativos 

aos EPIs que possuam o RA. 

      Foi dito também durante a a-

presentação, que a Animaseg 

manterá o documento em seus 

arquivos, não podendo disponi-

bilizar sem autorização do Fabri-

cante/Importador. 

     No registro serão disponibi-

lizadas para o consumidor, as 

seguintes informações; o núme-

ro do registro, além descrição 

completa, proteção, restrição, 

nome do Organismo Certifica-

dor do Produto, laboratório de 

ensaio, número do certificado de 

 

 

conformidade ou do laudo de 

ensaio, além da norma utilizada. 

     A validade será de até 05 a-

nos, após a data de emissão do 

laudo de ensaio e, nos casos de 

certificados de conformidade a 

data de validade será de acordo 

com o vencimento do certifica-

do. 

     As empresas poderão utilizar 

o número do RA como forma de 

indicar aos consumidores o a-

tendimento da legislação, em su 

temas de Gestão em SST, As-

sistente Técnico Pericial, Espe-

cialista em Higiene Ocupacional 

(PPRA e APR-HO), Participou da 

CTPP e de GTTs elaborando e 

revisando as NRs. 

     O GRO será parte integrante 

da NR01 que teve seu novo texto 

assinado ontem, 11 de março, 

pela CTPP em Brasília e será di-

vulgado no DOU nos próximos 

dias. 

     O curso de Instrutor NR35 

também está confirmado. Temos 

vagas. N 

bstituição ao CA. 

     Concluindo, o Ato da Secre-

taria Especial do Trabalho e da 

Previdência Social para regula-

mentar a questão do CA e CRF, 

continua sendo aguardada pela 

Secretaria do Governo, inclusive 

recepcionada esta prerrogativa 

na MP 905 (Contrato de Traba-

lho “Verde e Amarelo”). 

N 

*José Augusto da Silva Filho 

Jornalista, Téc de Seg. do Trabalho 

Norminha, 13/03/2020 
 

        Será no dia 18 de março de 

2020, das 13h30 às 17h30, no 

Salão da Indústria Findes, Ave-

nida Nossa Senhora da Penha, 

2053 - 1º Andar, Bairro Santa 

Lúcia, Vitória (ES). 

     Gratuito e voltado para em-

presários do setor de rochas or-

namentais, transportadores e 

profissionais envolvidos na se-

gurança do transporte, terá a 

presença do Inspetor Adriano 

Marcos  Furtado  (Diretor  Geral 

 

 

     Com vagas limitadas as ins-

crições vão até 20 de março. O 

valor do investimento é de R$ 

200,00 por pessoa. 

     Leitor da Norminha terá des-

conto de R$ 50,00. Basta dizer 

ou citar "LEITOR DE NORMINHA 

TEM 50 REAIS DE DESCONTO" 

e citar o nosso Whats 18 99765-

2705. N 

Inscrições abertas 

para audiência 

pública sobre a 

nova NR-10 

Recife, 16 de março 

de 2020, 13h30 às 

17h30 no Auditório 

da Fundacentro - 

www.fundacentro.g

ov.br/cursos-e-

eventos/detalhe-do-

evento/2020/3/audi

encia-publica-

sobre-proposta-de-

alteracao-da-nr10-

pernambuco-recife 

 

 

da  Polícia  Rodoviária  Federal); 

Dr. Josemar Moreira (Procura-

dor de Justiça do Ministério Pú-

blico estadual) e do Engenheiro 

Rubem Penteado (Especialista 

em Transporte). 

     Inscrições até 17/03: 

     www.sindirochas.com. 

     Informações/Inscrições. N 

 

 
 

Norminha, 12/03/2020 
*José Augusto da Silva Filho 

   Foi lançado na terça-feira (10/ 

03) o Registro Animaseg (RA) 

para Equipamentos de Proteção 

Individual, na sede desta Asso-

ciação, com a participação de 

150 pessoas aproximadamente, 

sendo a maioria os fabricantes 

de EPIs no Brasil, tecnicos e de-

mais convidados. 

     Este registro foi criado em 

18/12/2019, com o objetivo de 

manter o setor organizado, sim-

plificando o acesso a todas as 

informações para auditores fis-

cais e consumidores, devido o 

advento MP 905 (Contrato de 

Trabalho “Verde e Amarelo”). 

     “De longe que o RA seja uma 

certificação ele é apenas um me-

canismo de informações de a-

cesso para a aquisição e utiliza-

ção dos EPIs”, disse ao público 

presente o gerente da Animaseg 

Raul Casanova em sua apresen-

tação. Prosseguiu dizendo que 

não há interesse mais por parte 

do governo, em emitir o Certi-

ficado de Aprovação para os 

EPIs (CA). 

    O RA é um registro, criado pe- 

Norminha, 12/03/2020 
Graças à parceria entre Normi-

nha, Navarro e DSF Treinamen-

tos, será realizado em Naviraí 

(MS), nos dias 24, 25 e 26 de 

junho de 2020 o Curso prático 

de Higiene Ocupacional. 

    O Curso é de capacitação com 

ênfase em Perícia/Assistência 

Técnica, prática instrumental de 

avaliações quantitativas, elabo-

ração de laudos/LTCAT, legisla-

ção previdenciária e trabalhista. 

     A parceria com a DSF Treina 

mentos, permite realizar o curso 

com os mesmos valores acessí-

veis, permitindo a participação 

de todos profissionais. 

     Esse tipo de parceria bene-

ficia a todos os profissionais da 

Segurança e Saúde do Trabalho, 

do RH, advogados e outros in-

teressados e mantém a qualida-

de do curso 

     Mais detalhes no folder no 

rodapé dessa página. 

     Participem! 

N 

1º Fórum de transporte 
seguro de rochas ornamentais 
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Norminha, 12/03/2020 
   A MRV, empresa com 40 anos 

de atuação no segmento da 

construção civil, já realiza o a-

gendamento para o Portas Aber-

tas, programa de visitas monito-

radas que tem o objetivo de pos-

sibilitar que estudantes do ensi-

no superior e técnico do país vi-

venciem o dia a dia dos can-

teiros de obras e escritórios de 

uma grande empresa. As insti-

tuições de educação interessa-

das podem solicitar a visita por 

meio do site oficial do progra-

ma, no: 

     mrv.com.br/portasabertas. 

     Durante o programa Portas 

Abertas, os alunos podem co-

nhecer de perto toda a trans-

formação proposta pela MRV no 

segmento de habitação, conhe-

cendo as inovações propostas 

pela companhia, métodos cons-

trutivos e tecnológicos diferen- 

ciados, além de vivenciar a roti- 

Três em cada dez homens consideram aceitável 
fazer piadas de cunho sexual no trabalho 

Norminha, 12/03/2020 
    Para 28% da população mas-

culina, contar histórias e fazer 

piadas de natureza sexual no lo-

cal de trabalho é uma prática a-

ceitável. Os dados são de levan-

tamento realizado para o Dia In-

ternacional das Mulheres pela 

Ipsos e o Global Institute for 

Women’s Leadership, do King’s 

College London, com 27 países. 

As mulheres que veem esse 

comportamento com naturalida-

de representam 16% das en-

trevistadas globalmente. 

     Entre os ouvidos no Brasil, 

considerando ambos os gene-

ros, 20% acham que piadas se-

xuais são aceitáveis, mesmo no 

ambiente profissional. Se levar-

mos em conta apenas a opinião 

das brasileiras participantes do 

estudo, são 15%, contra 26% 

dos homens. 

     Além disso, no mundo todo, 

13% dos homens acham que é 

aceitável mostrar materiais com  

na da obra e dos escritórios. Na 

visita são apresentadas aos es-

tudantes a plataforma habitacio-

nal da companhia com iniciati-

vas como a utilização da energia 

solar fotovoltaica, gestão de re-

síduos, iniciativas sustentáveis 

e os diferenciais do produto. 

     Em 2019, mais de 2.100 alu-

nos, em cerca de 100 visitas téc-

nicas, passaram pelos canteiros 

de obras e escritório da compa-

nhia. Com atuação em 22 esta-

dos, os encontros podem ser re-

alizados nas 160 cidades brasi-

leiras que a MRV tem atuação. 

Com essa ação, a MRV quer a-

liar teoria e prática para uma só-

lida formação acadêmica, inspi-

rando estudantes a continuarem 

transformando a habitação no 

Brasil. 

     “O programa Portas Abertas 

é uma ótima oportunidade para 

que os estudantes conheçam de 

perto o dia a dia de uma empresa 

 

Elogio, interesse ou assédio? 

conteúdo sexual no ambiente de 

trabalho. Apenas 7% das mu-

lheres ouvidas globalmente 

compartilham da mesma per-

cepção. Somando os dois gene-

ros, uma em cada dez pessoas 

(10%) considera admissível es-

sa atitude. No recorte Brasil, o 

porcentual total é mais alto, de 

14%. A aceitação dos brasilei-

ros é maior que a das brasilei-

ras: 17%, contra 11%. 

 

O programa Portas Abertas busca aliar a teoria à prática 

profissional. 
 

 

 

que se preocupa em transformar 

a vida de famílias em todo o 

Brasil. É um bom momento para 

fortalecer as relações a MRV e as 

MRV abre seus canteiros de obras e escritórios 
para estudantes brasileiros 

instituições de ensino, além de 

apresentar a esses futuros pro-

fissionais as tendências e pos-

sibilidades do mercado. Temos 

muito a agregar para a formação 

profissional desses jovens”, fala 

Marcos Horta, diretor de desen-

volvimento humano. N 

 

65% consideram a prática nor-

mal. 

     O cenário muda levemente 

quando questionamos os entre-

vistados sobre elogiar roupas ou 

aspecto físico de colegas do 

mesmo sexo. No mundo, 71% 

consideram que é aceitável. No 

Brasil, são 68%. Ao compa-

rarmos as opiniões dos homens 

e das mulheres ouvidos no país, 

nota-se maior resistência mas-

culina em tecer elogiar a outros 

homens. 61% dos brasileiros 

está confortável com esse com-

portamento, contra 73% das 

brasileiras. 

     Convidar um colega de tra-

balho para um encontro român-

tico é considerado aceitável para 

mais da metade (52%) dos ho-

mens entrevistados globalmen-

te; menos da metade (41%) das 

mulheres, entretanto, faria o 

mesmo. No Brasil, a aceitação é 

de 55% entre os representantes 

do  sexo masculino  e de  50% 

Norminha, 12/03/2020 
Foram assinadas ontem, dia 11 

de março, os novos textos das 

Normas Regulamentadoras 1 

(Disposições Gerais), na qual o 

normativo de GRO (Gerencia-

mento de Riscos Ocupacionais) 

estará integrado; 7 (Programa de 

Controle Médico de Saúde Ocu-

pacional - PCMSO) e 9 (Agentes 

Ambientais). O ato ocorreu du-

rante a reunião da CTPP (Comis 

entre as representantes do sexo 

feminino. 

     Para 15% dos homens entre-

vistados, insistir no encontro ro-

mântico, mesmo após a colega 

dizer não, é admissível. So-

mente 9% das mulheres ouvidas 

concordam com a afirmativa. Já 

a tolerância brasileira para esse 

tipo de comportamento é maior. 

26% dos homens acham que é 

uma prática aceitável, contra 

18% das mulheres. 

59 Dinâmicas 

agora em vídeo!!! 

Clique no link 

https://go.hotmart.com/A20470

095V 

Adquira o produto agora 

mesmo e colabore com a 

sustentabilidade de Norminha! 

Muito Obrigado! 

     A pesquisa on-line foi reali-

zada em 27 países no período de 

24 de janeiro a 7 fevereiro, com 

20.204 entrevistados entre 16 e 

74 anos. A margem de erro para 

o Brasil é de 3,5%. N 

Cipanet 

CTPP assina novos textos 
das NRs 1, 7 e 9 

 

 

são Tripartite Paritária Perma-

nente) que iniciou ontem, dia 

10, no Ministério da Economia, 

em Brasília/DF. 

 

     A publicação oficial das no-

vas normas regulamentadoras 

no DOU (Diário Oficial da U-

nião), deve ocorrer nos próxi-

mos dias. 

 

     Durante o encontro também 

foram discutidas as demais revi-

sões de NRs previstas na agenda 

regulatória do Governo. É o caso 

da NR 17 (Ergonomia) e NR 4 

(SESMT), cujo consenso entre 

as bancadas de empregadores, 

trabalhadores e governo está 

sendo buscado; NR 5 (CIPA); 

NR 31 (Segurança e Saúde no 

Trabalho na Agricultura, Pecuá-

ria Silvicultura, Exploração Flo-

restal e Aquicultura) entre ou-

tras. N Proteção Mais Página 3 

 

     Elogio, interesse ou assédio? 

     O estudo também avaliou o 

posicionamento das pessoas a 

respeito de fazer elogios não-re-

lacionados ao desempenho pro-

fissional a um colega de traba-

lho. 67% de todos os partici-

pantes da pesquisa acham que é 

aceitável elogiar um colega do 

gênero oposto por sua aparência 

ou vestimenta. A opinião dos 

brasileiros é quase a mesma:  

   

http://www.norminha.net.br/
https://www.mrv.com.br/institucional/pt/relacionamentos/portasabertas
https://go.hotmart.com/A20470095V
https://go.hotmart.com/A20470095V
http://revistacipa.com.br/
https://protecao.com.br/destaque/ctpp-assina-novos-textos-das-normas-regulamentadoras-1-7-e-9/
http://www.andreamartinsadvogados.com.br/
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Norminha, 12/03/2020 
Foi publicada na sexta-feira, 6, a 

decisão do TST em IRR - Inci-

dente de Recurso Repetitivo que 

fixou a impossibilidade de cu-

mulação dos adicionais de peri-

culosidade e de insalubridade, 

ainda que amparados em fatos 

geradores distintos e autôno-

mos. 

     O caso foi julgado pela SDI-I 

do Tribunal em setembro do ano 

passado, e o redator do acórdão 

foi o ministro Alberto Bresciani. 

Na ocasião, o colegiado fixou a 

seguinte tese: 

     “O art. 193, § 2º, da CLT foi 

recepcionado pela Constituição 

Federal e veda a cumulação dos 

adicionais de insalubridade e de 

periculosidade, ainda que de-

correntes de fatos geradores 

distintos e autônomos.” 

     Acerca do julgado, o profes-

sor Fabiano Coelho, juiz titular 

da vara do Trabalho de Formosa, 

lembra que como a decisão é 

vinculante para os órgãos do 

TST e deve ser observada pelos 

juízes e TRTs, “a tendência será 

os advogados não mais formu-

larem o pedido de acumulação, 

até pelo risco de sucumbência, 

com o pagamento de honorários 

advocatícios e periciais pelo tra-

balhador que ajuizar ação for-

mulando pedido que confronta 

com a tese fixada pela SDI-1”. 

     Julgamento 

     O cerne da controvérsia foi a 

possibilidade ou não de recebi-

mento, pelos trabalhadores, 

submetidos a condições espe-

ciais, de forma cumulada ou si-

multânea, dos adicionais de in-

salubridade e de periculosidade, 

quando amparados em fatos ge-

radores distintos e autônomos. 

     Para a solução, o colegiado 

examinou a possibilidade de cu-

mulação do adicional de insa-

lubridade, criado pela lei 185/ 

36, com o de periculosidade, 

instituído pela lei 2.573/55, que 

tutelam, respectivamente, a saú-

de e a vida do trabalhador. 

     Em seu voto, ministro Alber-

to Brescriani destacou as três 

correntes existentes na Corte a-

cerca do tema, das quais a ver-

tente  majoritária,  à qual  aderiu, 

 

Julgamento foi em Incidente de Recurso Repetitivo. 

defende a impossibilidade de 

cumulação dos adicionais de in-

salubridade e de periculosidade, 

diante da recepção do art. 193, § 

2º, da CLT, pela CF/88.  

       “O legislador, ao facultar ao 

empregado a opção pelo recebi-

mento de um dos adicionais 

porventura devidos, por certo, 

vedou o pagamento cumulado 

dos títulos, sem qualquer res-

salva.”   

 

     Sem minimizar o princípio da 

máxima efetividade das normas 

constitucionais, especialmente 

as que consagram direitos fun-

damentais, Alberto Bresciani 

consignou no voto que “a funda-

mentação lastreada no senso 

comum, na proporcionalidade e 

na razoabilidade – critérios que 

são subjetivos -, deve apoiar-se 

em provas concretas, sobretudo 

em sede de julgamento de inci-

dente de recursos repetitivos, no 

qual é permitida a ampla dis-

cussão com a sociedade e a-

cesso, pelo Tribunal, a questões 

de índole interdisciplinar”. 

     Para o ministro, há outros 

meios de incentivar a prevenção, 

consentâneos com a legislação 

em vigor, e que seriam tão ou 

mais efetivos do que a cumula-

ção de adicionais. 

     “Em lugar de se monetizar o 

risco, a ênfase deve ser para a 

prevenção e proteção da saúde 

do trabalhador. (...) 

     Não nego, em nenhum mo-

mento, a conveniência de se 

permitir a cumulação dos adicio 

TST publica tese que veda acumulação dos 
adicionais de periculosidade e de 

insalubridade 

 

nais de insalubridade e de peri-

culosidade, desde que assim 

comande o legislador. O que me 

preocupa é outorgar-se nova in-

terpretação à legislação, mais de 

trinta anos depois da promul-

gação da Constituição Federal e 

da internalização da Convenção 

158, e depois de vinte cinco a-

nos da internalização da Con-

venção 155 da OIT, sem nenhu-

ma contradição, no ordenamen-

to, criada por regra regularmente 

editada.” 

     S. Exa. explicou que no caso 

sob análise, o direito funda-

mental e principal é o direito à 

saúde e, apenas supletivamente, 

à compensação monetária. 

59 Dinâmicas 

agora em vídeo!!! 

Clique no link 

https://go.hotmart.com/A20470

095V 

Adquira o produto agora 

mesmo e colabore com a 

sustentabilidade de Norminha! 

Muito Obrigado! 

     “A despeito disto, noto, não 

se pode perder de vista que a cu-

mulação ainda pode ser estabe-

lecida e permitida, pelas partes 

interessadas, na via da negocia-

ção coletiva.” 

     Ficaram vencidos nos julga-

mentos os ministros Vieira de 

Mello, Augusto César, Freire Pi-

menta, Hugo Carlos Scheuer-

mann, Cláudio Mascarenhas 

Brandão e Lelio Bentes Corrêa. 

     Processo: 

    IRR 239-55.2011.5.02.0319 

     Veja o acórdão. 

N 
Migalhas 

Norminha, 12/03/2020 
      Assinadas nesta quarta-feira 

(11/03) pelo secretário especial 

de Previdência e Trabalho do 

Ministério da Economia, Bruno 

Bianco, as novas redações de 

três normas regulamentadoras 

garantem a segurança dos traba-

lhadores com medidas de pre-

venção de riscos ocupacionais e 

protocolos de ação em caso de 

exposição aos riscos. Os docu-

mentos devem ser publicados 

no Diário Oficial da União (DOU) 

ainda esta semana. 

     Passaram por processo de 

revisão as normas regulamenta-

doras 1, de disposições gerais; 

7, que trata do Programa de 

Controle Médico de Saúde Ocu-

pacional; e a 9, do Programa de 

Prevenção de Riscos Ambien-

tais. Os textos foram simplifica-

dos para facilitar a compreensão 

dos empregadores e a burocra-

cia foi reduzida. Com as inova-

ções, também deve ocorrer re-

dução de custos para os em-

pregadores. 

     Nos três casos, os novos tex-

tos têm prazo de um ano para 

entrarem em vigor. Até lá, se-

guem valendo as regras antigas. 

Todas as mudanças passaram 

pela Comissão Tripartite Paritá-

ria Permanente (CTPP), formada 

por representantes do governo, 

dos empregadores e trabalha-

dores. 

     Inclusão e redução de custos 

     Das três normas, a NR1 é a 

única que já havia sido com-

pletamente revisada e publicada 

com nova redação ainda no ano 

passado. O texto foi atualizado 

para a inclusão do Programa de 

Gerenciamento de Riscos (PG 

R), um marco de modernização 

na área da prevenção de do-

enças ocupacionais e acidentes, 

que trará benefícios para todos. 

     A partir da criação do PGR, 

todos os segmentos da econo-

mia farão seus planos de acordo 

com as diretrizes estabelecidas 

na NR 1, independentemente da 

área com a qual a empresa traba 

lha. Isso acaba com a duplica-

ção de planos de prevenção, di-

minui a burocracia e deixa mais 

claras as regras que devem ser 

seguidas. 

     Para ajudar micro e peque-

nos empresas e microempreen-

dedores individuais (MEIs), o 

Ministério da Economia lançará 

ferramentas on-line para ajudar 

os setores na elaboração do PG 

R. O sistema deve estar em fun-

cionamento no prazo de um ano, 

que é o tempo estabelecido para 

o programa entrar em vigor. 

     Outra vantagem é que o PGR 

reduzirá custos, pois não preci-

sará mais ser renovado todos os 

anos, como ocorre hoje com o 

Programa de Prevenção de Ris-

cos Ambientais (PPRA). Os em-

pregadores precisarão refazer o 

plano a qualquer momento sem-

pre que houver mudanças no 

ambiente de trabalho. Se não 

ocorrer mudanças, a avaliação 

de riscos deverá ser revista: a 

cada dois ou três anos para em-

presas que tenham certificações 

em sistema de gestão de Segu-

rança e Saúde no Trabalho, um 

incentivo para quem adota boas 

práticas. 

     Saúde ocupacional 

     Todas as mudanças efetiva-

das na NR 7 foram feitas para a-

dequar as exigências ao objetivo 

principal da norma, que é a saú-

de ocupacional dos trabalhado-

res. Uma das alterações, por e-

xemplo, diz respeito aos exames 

médicos que não necessária-

mente têm relação com o traba-

lho do empregado. A partir da 

mudança, devem ser exigidos a-

penas exames que avaliem 

questões de saúde relacionadas 

ao trabalho exercido pelo em-

pregado na empresa, o que re-

duzirá custos. 

     Outra medida importante diz 

respeito à prevenção. Estão sen-

do elaborados anexos com pro-

tocolos de medidas que devem 

ser adotadas pelos empregado-

res para o caso de riscos ocupa-

cionais, como exposição à poei- 

Governo moderniza novas normas para 
reduzir burocracia e aumentar segurança 
Novas NRs 1, 7 e 9 foram assinadas ontem (11/03) pelo secretário especial de Previdência e Trabalho 

ra, a substâncias químicas can-

cerígenas, radiações ionizantes 

e trabalho em condições hiper-

báricas, como de atividades de 

mergulho. Estes protocolos cri-

am padrões de procedimentos 

que garantem a segurança dos 

trabalhadores e dão mais clareza 

aos empregadores para que eles 

saibam exatamente como agir 

em situações de risco ocupa-

cional. 

     NR 9 

     Com a inclusão do Programa 

de Gerenciamento de Riscos na 

NR 1, o PPRA descrito na NR 9 

deixa de existir. Por causa disso, 

a nova norma passa a tratar es-

pecificamente da metodologia 

para a avaliação da exposição 

aos agentes ambientais quími-

cos, físicos e biológicos, como 

poeira, ruído, calor e radiação, 

por exemplo. 

     O texto explica sobre como 

identificar os agentes e quais os 

métodos a ser adotados para fa-

zer a avaliação e o controle de 

cada um deles. Os parâmetros 

que devem ser usados para me-

dir as quantidades aceitáveis e 

nocivas aos trabalhadores estão 

sendo especificados nos anexos 

da norma. Dois deles já passa-

ram por revisão – são os casos 

dos anexos de calor e de vibra-

ção. Os demais estão passando 

por revisão, trabalho que deve 

ser concluído até o final deste 

ano. 

     Modernização das NRs 

     Desde fevereiro de 2019, 

quando o trabalho de moderni-

zação foi iniciado, além das NRs 

1, 7 e 9, já foram totalmente re-

visadas também a NR 3, sobre 

embargo e interdição; NR 12, de 

segurança do trabalho em má-

quinas e equipamentos; NR 18, 

que trata das condições e meio 

ambiente de trabalho na indús-

tria da construção.; NR 20, sobre 

inflamáveis e combustíveis; NR 

24, que trata das condições de 

higiene e conforto nos locais de 

trabalho; e NR 28, de fiscaliza-

ção e penalidades. A NR 2 foi re-

vogada. Revisão do anexo sobre 

calor da NR 15 e sobre periculo-

sidade do combustível para con-

sumo próprio da NR 16. N 

 

CLIQUE AQUI E ASSISTA O VÍDEO CORPORATIVO 

 
 

http://www.norminha.net.br/
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://go.hotmart.com/A20470095V
https://go.hotmart.com/A20470095V
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2020/3/2A875CB5EE19BC_adicionaisIRR.pdf
https://www.migalhas.com.br/quentes/321320/tst-publica-tese-que-veda-acumulacao-dos-adicionais-de-periculosidade-e-de-insalubridade
https://www.youtube.com/watch?v=cTAOEkmvxww
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Norminha, 13/02/2020 
    Eis a novidade para você con-

sumidor, do Distrito Federal, 

que gosta de ir ao barzinho com 

os amigos e se preocupa em ter 

que ajudar a pagar aquilo que 

não consumiu. 

     Ou quando você é o esco-

lhido para voltar dirigindo e não 

pode beber, e ainda assim se 

sente constrangido em não aju-

dar no 'rateio' da comanda. 

     Lei nº 6.506 de 19 de feverei-

ro de 2020 

     A Câmara Legislativa do Dis-

trito Federal promulgou a Lei nº 

6.506 de 19 de fevereiro de 20 

20, que dispõe sobre a obri-

gatoriedade dos bares, lancho-

netes, restaurantes e estabeleci-

mentos comerciais similares de 

oferecer ao consumidor coman-

da individual destinada ao con-

trole de consumo, ou seja, tais 

estabelecimentos ficam obriga- 

Está com uma dívida impagável? 
Saiba como um advogado pode ajudar você 

Norminha, 12/03/2020 
Os termos “SPC” e “Serasa” dão 

arrepios em muita gente. O ano 

de 2020 começou com 61 mi-

lhões de brasileiros com dívidas 

atrasadas e o CPF negativado. 

Você é um deles? Vamos sair 

dessa pindaíba? Um bom jeito é 

negociar as dívidas, mas antes é 

preciso seguir algumas etapas. 

     1. Saiba o tamanho do pro-

blema em que você se meteu 

    Conhecendo o histórico finan 

ceiro do brasileiro, imagino que 

você tenha contraído algumas 

de suas dívidas justamente por 

não conhecer suas próprias fi-

nanças. Agora que o estrago es-

tá feito, melhor começar a se or-

ganizar. 

     Liste tudo o que você deve, 

centavo por centavo: faturas de 

cartão de crédito, cheque espe-

cial, boletos, carnês, emprésti-

mos, financiamentos, conta da 

mercearia da esquina, tudo. 

   2. Conheça sua vida financeira 

     Quanto você ganha por mês? 

Faz alguns bicos? Vendeu algu-

ma coisinha da casa? Anote tudo 

isso em seu orçamento. Nem pre 

 

 

 

 

 

 

Estabelecimentos tem a obrigação de conceder comanda individual 

caso seja opção do cliente. 

dos a oferecer ao consumidor, 

se assim for a opção deste, o 

controle e o pagamento indivi-

dualizado de seu consumo. 

     CARTAZ INFORMATIVO 

     Não só isso, como também, 

os estabelecimentos devem afi-

xar cartazes com os seguintes 

dizeres: 

     DISPONIBILIZAMOS PARA 

OS CLIENTES COMANDAS IN-

DIVIDUAIS PARA O CONTROLE 

DO CONSUMO 

     Por fim, o parágrafo único do 

art. 3º, finaliza dizendo que a 

informação da disponibilização 

cisa ser em uma planilha de Ex-

cel, mas é importante ser em al-

gum lugar que você tenha fácil 

acesso depois. 

     Além das suas dívidas que 

você já listou, com o que você 

gasta? Aquele passeio no shop-

ping no fim de semana (que vo-

cê jura que não gastou muito): 

tomou um sorvetinho? Quanto 

foi? Pagou quanto no estacio-

namento? Gastou quanto de 

combustível? Onde estão as mo- 

edas do troco do sorvete? Você 

pode ter um susto. Anote isso 

também no seu orçamento. 

     Saber exatamente quanto en-

tra e quanto sai das suas fi-

nanças é fundamental para saber 

como você chegou até aqui e 

como não voltar a viver esse in-

ferno. 

     3. Feito isso, você precisa 

contratar um advogado especia-

lizado em negociar dívidas 

     Achei que você quisesse que 

eu pare de gastar! Vai me fazer 

gastar com advogado? 

     Quantos por cento você acha 

que conseguiria de desconto em 

uma  negociação de  dívida?  O  

Comanda individual, agora é lei! 

de comandas individuais tam-

bém deve constar, em caixa alta, 

nos cardápios dos estabeleci-

mentos. 

     Caso sejam descumpridas as 

normas da presente lei, o esta-

belecimento infrator estará su-

jeito às sanções previstas na Lei 

nº 8.078/90 - Código de Defesa 

do Consumidor. 

N 

Paulo de Sá 

"O Direito não socorre aos que 

dormem" 

Instagram: @paulodesa.adv 

banco bloqueou sua conta? A 

operadora do cartão já cansou 

de cobrar e está ameaçando pro-

cessar você? 

     Você pode até tentar en-

frentar tudo sozinho, mas acon-

tece que o (a) advogado (a) es-

pecializado (a) em negociar dí-

vidas sabe o caminho das pe-

dras. Em outras palavras, ele (a) 

já fez isso antes e tem habi-

lidades específicas para fazê-lo. 

     Esse profissional sabe onde 

apertar e, em vários casos, em 

quem apertar, já que ele ou ela 

negociam dívidas com as mes-

mas empresas (e os mesmos 

funcionários) várias vezes. O 

seu caso pode até ser seme-

lhante a uma negociação já rea-

lizada antes. 

     Em vez de você pagar a dívi-

da cheia e mais juros, um advo-

gado especializado em negociar 

dívidas pode ajudá-lo a pagar 

menos do que você devia ori-

ginalmente e em condições con-

fortáveis para o seu novo orça-

mento. A empresa acaba prefe-

rindo receber menos a levar um 

completo calote. N Pablo Gomes 

Norminha, 12/03/2020 
Publicado por Minutos de 

Direito Mariana Gonçalves 
 

Administrar um escritório de ad-

vocacia não é tarefa fácil para 

ninguém, independente do ta-

manho do escritório existem 

funções e responsabilidades 

grandes que precisam de cuida-

do. 

     Por óbvio que a gestão da 

sua equipe e e empresa vai mui-

to além das 4 dicas que te pas-

sarei aqui! Mas acredito verda-

deiramente que serão funda-

mentais para que você comece o 

escritório da maneira mais ali-

nhada e se já possui um es-

critório e está perdido com a 

parte da gestão: espero que as 

dicas te ajustem para o "trilho" 

da organização. 

     Fiz um vídeo falando das 4 

dicas que você pode assistir e 

inclusive comentar sua opinião 

sobre as dicas e compartilhar al-

go interessante sobre a sua ex-

periência. 

     1. Separe a conta pessoal da 

conta do seu escritório. 

 

     É comum que muitos advo-

gados, principalmente os que 

atuam de forma autônoma e so-

zinhos, acabem misturando a 

conta bancária pessoal da conta 

bancária do escritório. 

https://go.hotmart.com/A20470

095V em vídeo! 

     Antigamente contas bancá-

rias tinham um custo considera-

vel para se manterem abertas, 

hoje em dia você encontra diver-

sos bancos online que não te 

cobram NADA para ter sua conta 

em pleno funcionamento, sendo 

assim não há justificativa algu-

ma para não separar suas con-

tas. 

     2. Divulgação do seu nome e 

do seu escritório de acordo com 

as normas da OAB. 

 

     Muito se fala em marketing 

jurídico, acontece que tudo deve 

ser realizado com cuidado e se-

gurança. 

     Uma "propaganda" do seu 

nome mal feita, ou desrespei-

tando o que o código de ética e 

disciplina traz como regra, pode 

te custar sua carreira, sua pro-

fissão. 

     Então para você que precisa 

divulgar o seu nome a 1ª tarefa 

é: Leia o código de ética e disci-

plina da OAB inteiro e com muita 

atenção. 

   3. Encontre um bom contador. 

 

     O serviço de contabilidade é 

fundamental para o seu negócio. 

     Você precisará de alguém 

que vai te ajudar a pagar os tri-

butos de forma correta e manter 

suas questões fiscais alinhadas 

com as normas municipais e fe-

derais. 

     Minha dica aqui é: Procure 

empresas de contabilidade onli-

ne, hoje existem serviços de alta 

qualidade e com um valor de in-

vestimento super adequado para 

quem está começando um negó-

cio. 

     4. Saiba o valor do seu trab-

alho e redija bons contratos de 

honorários. 

 

     Tão importante quanto saber 

fazer uma bela petição inicial é 

saber fazer um bom contrato de 

honorários. 

     Confesso que nada é melhor 

que o tempo e que suas prin-

cipais experiências para deixar o 

seu contrato de honorários per-

feito! Sem dúvida alguma meu 

primeiro contrato de honorários 

(que  peguei em algum  modelo 

ADVOGADOS 

4 Dicas para você administrar melhor 
o seu escritório 

na internet) era tão ruim, mas tão 

ruim que eu tenho até vergonha 

de falar sobre ele. 

     Você precisa saber precificar 

a sua hora, o seu trabalho e 

compreender o ganho econômi-

co que você entrega ao seu cli-

ente com o serviço que presta... 

     Analisar todos os serviços 

que costuma ser contratado e 

verificar se o valor que cobra 

está de acordo com o valor que 

seu escritório gasta para que 

aquilo seja feito. O que percebo 

hoje é que muitos profissionais 

acabam enchendo suas agendas 

de clientes que não trazem qual-

quer lucro para o advogado. To-

me cuidado com isso! 

     Em um dos módulos do meu 

curso de GESTÃO DE ESCRITÓ-

RIO eu falo exclusivamente des-

ses cálculos que precisamos fa-

zer e analisar para ofertar nossos 

serviços para um possível clien-

te, afinal de contas o objetivo 

sempre deve ser em atrair clien-

tes e contratos lucrativos para o 

seu escritório. 

     Espero que tenha gostado do 

conteúdo e veja o vídeo para a-

profundar um pouco mais a sua 

análise. ; 

 

     Gostou do conteúdo? Não 

esqueça de recomendar pois é 

muito importante pra gente! N 

 

59 Dinâmicas 

agora em vídeo!!! 

Clique no link 

https://go.hotmart.com/A20470

095V 

Adquira o produto agora 

mesmo e colabore com a 

sustentabilidade de Norminha! 

Muito Obrigado! 
 

   
 

http://www.norminha.net.br/
https://go.hotmart.com/A20470095V
https://go.hotmart.com/A20470095V
https://www.youtube.com/watch?v=i8dj1dsJJtg&feature=emb_logo
https://go.hotmart.com/A20470095V
https://go.hotmart.com/A20470095V
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Norminha, 12/03/2020 
O mundo jurídico está passando 

por um profundo movimento de 

transformação, impulsionado 

pelas tecnologias que cada vez 

mais fazem parte do cotidiano 

dos escritórios de advocacia. 

     No meio dessa pressão toda 

está você, advogado, tentando 

se destacar, fazer um bom traba-

lho e se manter atualizado nessa 

era tecnológica. 

     Apesar dessa onda inovado-

ra, a grande pergunta é: o da tec-

nologia vai gerar valor para o 

meu escritório de advocacia e 

clientes? 

     Nesse texto você terá uma luz 

sobre o assunto. 

 

     O mundo jurídico está pas-

sando por um profundo movi-

mento de transformação, impul-

sionado pelas tecnologias que 

cada vez mais fazem parte do 

cotidiano dos escritórios de ad-

vocacia. 

     Veja esta imagem: 

Imagem: 

https://direitosp.fgv.br/sites/direitos

p.fgv.br/files/arquivos/cepi_futuro_

profissoes_juridicas_quali_v5.pdf 

     De um lado, você pode ver os 

movimentos de um mercado ca-

da vez mais competitivo, com 

clientes cada vez mais exigentes 

e que demandam soluções mais 

práticas e menos onerosas. 

     De outro, há os movimentos 

que o próprio escritório de ad-

vocacia precisa fazer para se a-

daptar à essa nova realidade tec-

nológica, como adotar ferra-

mentas que aumentem a produ-

tividade, criar processos inter-

nos mais práticos e econômicos 

e desenvolver novas habilidades 

e equipes cada vez mais enxu-

tas. Tudo isso para fazer o negó-

cio crescer. 

     No meio dessa pressão toda 

está você, advogado, tentando 

se destacar, fazer um bom traba- 

lho e se manter atualizado nessa 

era tecnológica, lendo artigos 

como esse, por exemplo. 

     Uma coisa é certa: a realida-

de dos advogados e escritórios 

de advocacia vem se transfor-

mando bastante, a ponto de ser 

até uma condição de sobrevi-

vência no médio e longo prazo 

os investimentos em tecnologia. 

     No texto de hoje, listamos 5 

tecnologias que o seu escritório 

pode usar para aumentar os re-

sultados, se manter mais com-

petitivo, menos burocrático e 

otimizado. 

     1 - Assinatura eletrônica de 

contratos e outros documentos 

     Assinar documentos é uma 

tarefa muito comum na rotina 

dos advogados. 

     Para o peticionamento nos 

diversos Tribunais do país, você 

possui uma assinatura eletrôni-

ca, não é mesmo? E se você 

também pudesse assinar digital-

mente contratos, recibos de pa-

gamento e outros documentos 

eletrônicos? 

     Isso existe. Com a DocuSign, 

por exemplo, você pode acessar, 

enviar e  assinar  documentos  a 

      

     Segundo o estudo, não existe 

uma substituição de profissio-

nais, mas sim de tarefas, em es-

pecial as que possuem baixa 

complexidade, seja por seu ca-

ráter repetitivo, seja por não exi-

girem domínio profundo de co-

nhecimentos jurídicos. 

     Com um bom software jurí-

dico é possível automatizar a ve-

rificação de intimações nos Diá-

rios Oficiais, além do andamen-

to de processos. 

     Outras ferramentas, como a 

Lexio, por exemplo, permitem a 

elaboração de contratos e outros 

documentos, fazendo com que 

essas atividades mais operacio-

nais sejam substituídas pelas 

funcionalidades dos softwares, 

que possuem preços bem mais 

baixos que um colaborador se 

debruçando sobre algum desses 

documentos. 

     3 - Automação de modelos 

     Se o seu tempo é escasso, 

você faz parte de um grupo de 

mais de um milhão de advoga-

dos que também não têm muito 

tempo de sobra e recorrem a 

modelos e bancos de petições. 

     O problema aí é que nem 

sempre esses modelos estão a-

tualizados, além de conterem ju-

risprudências irrelevantes para o 

caso - quando você o encontra e 

não precisa começar do zero, é 

claro. 

     Lawtechs como Netlex, por 

exemplo, possuem esse tipo de 

serviço de automação, permitin-

do que escritórios criem e ge-

renciem contratos, peças pro-

cessuais, procuração e até pro-

postas e atos societários de ma-

neira otimizada. 

     O advogado apenas preenche 

os dados sobre as partes e esses 

dados se encaixam automática-

mente ao modelo desejado. 

Muito mais produtivo, não é? 

     4 - Arquivos em nuvem 

     Sabe aquele documento que 

já foi editado várias vezes e a-

gora já está salvo como “ini-

cial.versão.3.4.2.final.certa.fula

no”? Ou aquela peça que precisa 

ser editada e acompanhada por 

vários advogados, gerando um 

“envia e recebe e-mails” sem fim 

com diferentes versões, e todos 

precisam aguardar a sua vez pa-

ra editar? 

     Com um sistema de armaze-

namento em nuvem, como o Go-

ogle Drive, por exemplo, você e 

todos do escritório conseguem 

acessar qualquer documento de 

onde estiverem. É como deixar o 

“arquivo do escritório” acessível 

em tempo real. 

     Naqueles trabalhos em equi-

pe, todos podem colaborar de 

maneira simultânea na edição da 

peça. Enquanto ela é redigida, é  

partir de qualquer lugar do mun-

do. Inclusive, utilizando apenas 

o seu celular. 

     A grande vantagem é permitir 

que você assine e envie docu-

mentos mesmo quando não es-

tiver no escritório, aumentando 

significativamente a agilidade 

dos seus serviços, que podem 

ser concluídos em horas e, não, 

em dias. 

     2 - Automação de serviços 

de back office 

     Uma pesquisa recente reali-

zada pelo Centro de Ensino e 

Pesquisa em Inovação da FGV, 

intitulada “O Futuro das Profis-

sões Jurídicas: Você está pre-

para@?”, revelou que as ativi-

dades de back office, ou seja, a-

quelas realizadas por secretá-

rias, estagiários ou advogados 

juniores, estão desaparecendo 

gradativamente. 

Conheça 5 tecnologias que podem 
impulsionar os resultados do seu escritório 

Para advogados e interessados 

 

 

possível fazer comentários so-

bre algum ponto, sugestões de 

doutrina e jurisprudência e, o 

melhor, o salvamento é automá-

tico. 

     Além de contribuir para o de-

senvolvimento de petições mais 

colaborativas, essa solução oti-

miza muito o fluxo de trabalho 

dentro do escritório. 

     5 - Grandes dados - ou big 

data 

     Se você reparar, as pessoas 

deixam diversos rastros na in-

ternet quando realizam pesqui-

sas, fazem compras, pedem co-

mida, vão a lugares, navegam e 

buscam soluções, e essa quan-

tidade cada vez mais crescente 

de dados sendo gerados a cada 

segundo é o que chamamos de 

big data. 

     No mundo jurídico, os julga-

dos do Poder Judiciário também 

deixam rastros, e empresas co-

mo a Digesto são capazes de a-

nalisar um banco de dados gi-

gantesco de decisões e identifi-

car padrões com base em esta-

tísticas e probabilidades. 

     Isso permite que você prevê-

ja a tendência de uma sentença 

e a probabilidade de ganho do 

seu cliente, aumentando signifi-

cativamente os resultados de 

uma consultoria, por exemplo. 

 

59 Dinâmicas 

agora em vídeo!!! 

Clique no link 

https://go.hotmart.com/A20470

095V 

Adquira o produto agora 

mesmo e colabore com a 

sustentabilidade de Norminha! 

Muito Obrigado! 

     Conclusão 

     Os efeitos da tecnologia so-

bre os advogados e escritórios 

de advocacia estão cada vez 

mais evidentes. Mas, apesar 

dessa onda inovadora, a grande 

pergunta é: o uso dessa tecno-

logia vai gerar valor para o meu 

escritório de advocacia e clien-

tes? 

     Pode ser que a automação de 

documentos não faça sentido 

para o seu negócio, se você não 

trabalha com petições em mas-

sa. 

     O ideal é que você abandone 

qualquer “discurso de substitui-

ção”, a fim de levantar apenas a 

bandeira do crescimento sus-

tentável do seu escritório. 

     Se uma tecnologia pode te 

ajudar com isso, então, use-a. 

     PS: há algum tempo atrás, fi-

zemos um e-book listando algu-

mas das principais tecnologias 

que auxiliam no diaadia de ad-

vogados de todo país. Para bai-

xá-lo gratuitamente, é só clicar 

aqui. 

     Texto de Pedro Custódio N 

Médico do Trabalho em 
campo definindo a Doença 

Ocupacional 
Norminha, 12/03/2020 
 

    A medicina do trabalho focada na medicina assistencial como vem 

ocorrendo há muito tempo no Brasil está fora da necessidade dos 

trabalhadores e a ANAMT-Associação Nacional de Medicina do Tra-

balho, Gestão 2013/2016), estabeleceu como prioridade a revisão do 

elenco de competências requeridas para o exercício da Medicina do 

Trabalho elaborada em 2002, por ocasião do reconhecimento da es-

pecialidade pelo Comitê Misto, formado pelo Conselho Federal de 

Medicina, Associação Médica Brasileira e Comissão Nacional de Re-

sidência Médica. O Consenso entre especialistas permitiu a constru-

ção de uma matriz de competência organizada em seis (6) domínios: 

1)-profissionalismo ou competência e juízo moral; 2)-análise da si-

tuação de saúde dos trabalhadores: diagnóstico dos principais pro-

blemas e necessidades; recursos; oportunidades e facilidades para 

atenção integral à saúde, em nível individual e coletivo; 3)-estudo do 

trabalho: avaliação, análise e intervenção sobre as situações de risco 

para a saúde e integridade do trabalhador, presentes ou potenciais, 

geridas pelo trabalho; 4)-formulação de políticas, organização da a-

tenção integral à saúde dos trabalhadores e gestão integrada de saú-

de; 5)-promoção e educação para a saúde; 6)-competências trans-

versais: comunicação e relações interpessoais; gestão do conhe-

cimento; trabalho em equipe, liderança e mediação de conflitos, es-

sas são as competências essenciais requerida para o exercício da 

Medicina do Trabalho confirmada em 2016 endossada pela ANAMT.  

Assim, percebemos que, as pessoas na figura do médico do trabalho 

por comodismo e manutenção da zona de conforto, desrespeita as 

recomendações da sua própria entidade profissional, mesmo na sua 

minoria. 

     O Médico do Trabalho precisa assistir ao trabalhador, elaborar 

seu prontuário médico e fazer todos os encaminhamentos devidos; 

apresentar atestados e pareceres para o afastamento do trabalho 

sempre que necessário, considerando que o repouso, o acesso a 

terapias ou o afastamento de determinados agentes agressivos faz 

parte do tratamento; apresentar laudos, pareceres e relatórios de exa-

me médico e dar encaminhamento, sempre que necessário, para o 

benefício do trabalhador e dentro dos preceitos éticos, quanto aos 

dados de diagnóstico, prognóstico e tempo previsto de tratamento 

quando requerido pelo trabalhador, deve o médico pôr à disposição 

tudo o que se refira ao seu atendimento, em especial cópia dos exa-

mes e prontuário médico. Como assistir o trabalhador sem conheci-

mento dele e do ambiente de trabalho? Impossível. A aliança efetiva 

entre a engenharia de segurança e a medicina do trabalho de forma 

efetiva poderá controlar uma doença como o Transtorno Mental Or-

gânico ou Sintomático quando esta surge como resultado dos efeitos 

da exposição ocupacional às seguintes substâncias químicas tóxi-

cas: -Brometo de Metila; -Chumbo e seus compostos tóxicos; -Man-

ganês e seus compostos tóxicos; -Mercúrio e seus compostos tóxi-

cos; -Sulfeto de Carbono; -Tolueno e outros Solventes Aromáticos 

Neurotóxicos; -Tricloro Etileno, Tetracloroetileno, Tricloroetano e 

outros Solventes Orgânicos Halogenados Neurotóxicos; -Outros 

Solventes Orgânicos Neurotóxicos. Em trabalhadores expostos à es-

sas substâncias químicas neurotóxicas relacionadas anteriormente, 

entre outras, o diagnóstico de Transtorno Mental Orgânico ou Sinto-

mático excluídas outras causas não-ocupacionais, pode ser enqua-

drada no Grupo I da Classificação de Schilling, em que o trabalho 

desempenha o papel de causa necessária.  Fazem parte deste Grupo 

a demência na doença de Alzheimer, a demência vascular, a sín-

drome amnésica orgânica (não-induzida por álcool ou psicotrópicos) 

e vários outros transtornos orgânicos (alucinose, estado catatônico, 

delirante, do humor, da ansiedade), a síndrome pós-encefalite e pós-

traumática, incluindo, também, a psicose orgânica e a psicose sin-

tomática. Observem como as substâncias químicas tóxicas inter-

ferem na saúde psíquica. 

     Este termo: Transtorno Mental Orgânico ou Sintomático Não-Es-

pecificado, compreende uma série de transtornos mentais agrupados 

por terem em comum uma doença cerebral de etiologia demons-

trável, uma lesão cerebral ou outro dano que leva a uma disfunção 

que pode ser primária, como nas doenças, lesões ou danos que 

afetam direta e seletivamente o cérebro, ou secundária, como nas do-

enças sistêmicas nas quais o cérebro é um dos múltiplos órgãos en-

volvidos e, atentamos para o quadro clínico e diagnóstico carac-

terizando-se pela evidência de doença, lesão ou disfunção cerebral 

ou de uma doença física sistêmica, sabidamente associada a uma 

síndrome  relacionadas com: a)-uma relação  temporal (semanas ou 

Continua na próxima página 06/12 
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Fundacentro e SRTs realizaram 

debates sobre como prevenir 

esses adoecimentos 

Norminha, 12/03/2020 
Por Serviço de Comunicação Social 

- SCS / Fundacentro 

     De norte a sul do Brasil, Fun-

dacentro e Superintendências 

Regionais do Trabalho realiza-

ram debates sobre as Lesões por 

Esforços Repetitivos e os Distúr-

bios Osteomusculares Relacio-

nados ao Trabalho – LER/Dort. 

Segundo dados da Secretaria 

Especial de Previdência e Traba-

lho, em 2019, quase 39 mil tra-

balhadores foram afastados do 

trabalho devido a esse tipo de 

adoecimento, que pode levar a 

perda de funcionalidade e difi-

culdade de movimentos, trazen-

do impactos para a vida profis-

sional e pessoal do trabalhador. 

 

Adir Souza (PR) - Fundacentro 

     Os eventos conjuntos ocor-

reram em 5 de março nos es-

tados da Bahia, Espírito Santo, 

Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, 

São Paulo e Santa Catarina. “O 

mundo do trabalho está em 

transformação. A gestão tem um 

estilo e controle de exigências 

que trazem desafios muito gran-

des. A LER/Dort é um indicador 

de que existem limites humanos 

e o desafio das cargas mentais e 

emocionais”, explica a pesqu-

isadora da Fundacentro, Thaís 

Barreira, no evento paulista. A-

lém da exigência psicomotora, 

há grande exigência cognitiva e  

 

José Marçal (PR) - Fundacentro 

 

 

Abertura em São Paulo - 

SRT/SP 

do conteúdo de dimensão emo-

cional. 

     E o que fazer diante desta re-

alidade? É preciso estimular um 

clima organizacional solidário e 

a autonomia. “Quanto mais você 

tiver poder de agir, para cons-

truir estratégias individuais e 

coletivas, você consegue reduzir 

o indicador de adoecimento”, a-

ponta Thaís Barreira. É preciso 

olhar para a multicausalidade 

das LER/Dort e reconhecer a im-

portância da ergonomia, que 

permite que o trabalho, de fato, 

adapte-se ao trabalhador. 

 

Patricia Rossato (SP) - AGU 

     “Somente uma abordagem 

multidisciplinar pode levar a um 

ambiente de trabalho seguro e 

saudável e a trabalhadores moti-

vados para exercer suas ativida- 

 

Maria Muccillo (RS) - 

Fundacentro 

des, gerando produção e cresci-

mento econômico”, defende a 

gerente de Projetos Estratégicos 

da Fundacentro, Erika Benevi-

des. 

 

Leo Vinícius (SC) - 

Fundacentro 

     A EU-Osha (Agência Euro-

peia para a Segurança e Saúde 

no Trabalho), em campanha rea- 

 

     No evento de São Paulo, 

também foi apresentado o Pro-

jeto de Fiscalização em Ergono-

mia realizado no Estado. Os 

principais itens fiscalizados, se-

gundo o auditor fiscal do Traba-

lho, Marcel Sousa, são o trans-

porte manual de cargas, mobi-

liários e equipamentos de pos-

tos do trabalho, condições am-

bientais do trabalho, organiza-

ção do trabalho, conforme a NR 

17 (Ergonomia). 

     A discussão sobre a NR 17 

também esteve em pauta, desta-

cando-se a importância dos as-

pectos da organização do traba-

lho. Já a procuradora da Advo-

cacia-Gral da União, Patricia 

Rossato, abordou a importância 

das ações regressivas acidentá-

rias, que são propostas pelo IN 

SS para obter o ressarcimento 

das despesas previdenciárias 

com os acidentes do trabalho o-

corridos por dolo ou culpa do 

empregador devido ao descum-

primento legal. Em 2019, 225 a-

ções foram ajuizadas, com ex-

pectativa de ressarcimento de 

R$ 94.796.645,50. 

Quase 39 mil trabalhadores são afastados por 
LER/Dort em 2019 

 

Marcel Sousa (SP) - SRT/SP 

     Pelo Brasil 

     Em todos os estados, os as-

pectos de organização do traba-

lho, ergonomia e prevenção es-

tiveram presentes nas discus-

sões. No Espírito Santo, o tec-

nologista aposentado da Funda-

centro, Antônio Carlos Garcia, 

falou sobre a importância da 

identificação dos riscos ergonô-  

 

Laura Nogueira no Pará 

 

micos no trabalho. No Paraná, o 

pesquisador da Fundacentro Jo-

sé Marçal Jackson Filho realizou 

a palestra “A Normatização em 

Ergonomia para Prevenção de 

Agravos Relacionados ao Traba-

lho”. O evento também contou 

com fala do técnico Adir de Sou-

za. Em Santa Catarina, o tecno-

logista da Fundacentro Leo Vini-

cius Liberato abordou o tema 

“Organização do trabalho, Fato-

res Psicossociais e LER/Dort”. 

59 Dinâmicas agora em vídeo 

Clique e compre 

https://go.hotmart.com/A2047

0095V  

     Outros temas foram retrata-

dos por tecnologistas da Funda-

centro. No Pará, Laura Nogueira 

tratou dos impactos psíquicos 

do adoecimento por LER/Dort. 

Já na Bahia Soraya Wingester 

Vasconcelos participou da mesa 

redonda: O papel das institui-

ções, dos sindicatos, dos em-

pregadores e dos movimentos 

sociais na prevenção da LER/ 

Dort. No Rio Grande do Sul, Ma-

ria Muccillo participou da aber-

tura. N 

Continuação da página 05/12 

poucos meses) entre o desenvolvimento da doença subjacente e o 

início da síndrome mental; b)-recuperação do transtorno mental após 

a remoção ou melhora da causa presumida subjacente; c)-ausência 

de evidência que sugira uma causa alternativa da  síndrome mental, 

como por exemplo, uma forte história familiar ou estresse precipi-

tante. 

     O tratamento farmacológico se baseia em Benzodiazepínicos para 

a insônia e ansiedade, Antidepressivos para a Depressão e Antip-

sicóticos para o comportamento disruptivo. Pode estar indicado o 

uso de Carbamazepina para controle da impulsividade. Geralmente, 

há a indicação de aposentadoria por invalidez, com as medidas de 

reabilitação dirigindo-se mais para a socialização da vítima na família 

e na comunidade, quando entenderemos esta situação como assis-

tencial e não preventivo. 

     A prevenção do Transtorno Mental Orgânico ou Sintomático Não-

Especificado relacionado ao trabalho consiste na vigilância dos 

ambientes e condições de trabalho e dos efeitos ou danos à saúde. 

Requererá uma ação integrada entre o Serviço Especializado em En-

genharia de Segurança e Medicina do Trabalho, articulada entre os 

setores assistenciais e da vigilância, sendo desejável que o aten-

dimento seja feito por uma equipe multiprofissional, com abordagem 

interdisciplinar, capacitada a lidar e dar suporte ao sofrimento psí-

quico do trabalhador e aos aspectos sociais e de intervenção nos am-

bientes de trabalho. Observar que as medidas de controle ambiental 

visam à eliminação ou redução dos níveis de exposição às subs-

tancias químicas envolvidas na gênese da doença, por meio de: 1-

enclauramento de processos e isolamento de setores de trabalho, se 

possível utilizando sistemas hermeticamente fechados; 2-normas de 

higiene e segurança rigorosas, incluindo sistemas de ventilação e-

xaustora adequadas e eficientes; 3-monitoramento sistemático das 

concentrações no ar ambiente; 4-adoção de forma de organização do 

trabalho que permitam diminuir o número de trabalhadores expostos 

e o tempo de exposição; 5-medidas de limpeza geral dos ambientes 

de trabalho, de higiene pessoal, recursos para banhos, lavagem das 

mãos, braços, rosto e troca de vestuário; 6-fornecimento, pelo em-

pregador, de equipamentos de proteção individual adequados, de 

modo complementar as medidas de proteção coletiva. 

     A intervenção sobre as condições de trabalho se baseia na análise 

ergonômica do trabalho ou da atividade, buscando conhecer, entre 

outros aspectos: -conteúdo das tarefas, dos modos operatórios e dos 

postos de trabalho; ritmo de intensidade do trabalho; fatores mecâ-

nicos e condições físicas dos postos de trabalho e das normas de 

produção; sistemas de turnos; sistema de premiação e incentivos; fa-

tores psicossociais e individuais; relações de trabalho entre colegas 

e chefias; medidas de proteção coletiva e individual implementadas 

pelas empresas; as estratégias individuais e coletivas adotadas pelos 

trabalhadores. N 

     *Este artigo complementa o da edição anterior, clamando pela in-

tegração efetiva do SESMT 

Jorge Gomes – Especialista em Engenharia de Segurança e Medicina do 

Trabalhador e Pós-graduado (lato senso) em Psicologia Organizacional 

   
 

 

Thais Barreira (SP) - 

Fundacentro 

lizada de 2017-2020, a partir de 

15 estudos de caso, demonstra 

que ações de prevenção às LER/ 

Dort melhoram as condições de 

trabalho, aumentam a satisfação 

dos trabalhadores, reduzem ta-

xas de absenteísmo e elevam a 

capacidade de produção aliada à 

qualidade dos produtos. 

 

Mesa redonda na Bahia 

 

http://www.norminha.net.br/
https://go.hotmart.com/A20470095V
https://go.hotmart.com/A20470095V
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Norminha, 12/03/2020 
 

Ainda há muita dúvida quando o 

assunto é garantir que o nível de 

calor adequado no local de tra-

balho. É, por isso, que é funda-

mental que colaboradores e em-

pregadores entendam e conhe-

çam alguns fatores essenciais à 

sua proteção nesses casos, co-

mo o uso de EPIs para Altas 

Temperaturas. 

     Além do mais, é preciso 

sempre levar em consideração 

as combinações dos efeitos físi-

cos, fisiológicos e psicológicos 

aos quais todos os envolvidos 

estão expostos enquanto exer-

cem suas obrigações. Afinal, o 

calor extremo pode causar des-

de queimaduras a desidratação, 

enjoos, confusões mentais e fa-

diga extrema. 

     Claro que dimensionar exa-

tamente os níveis de periculosi-

dade existente dentro das ativi-

dades que envolvem as Altas 

Temperaturas nem sempre é al-

go simples, porém existem fato-

res de risco e algumas orienta-

ções que são fáceis de detectar e 

seguir. 

     Os efeitos da exposição a Al-

tas Temperaturas 

     Primeiramente, é importante 

lembrarmos que os segmentos 

industriais que demandam tra-

balhos em Altas Temperaturas 

como Siderúrgicas, Metalúr-

gicas, Setores de Soldagem e 

alguns setores do Ramo de Ali-

mentos, necessitam de mais a-

tenção nesse quesito. 

     Esse fato se dá devido à 

grande exposição dos trabalha-

dores a elementos radioativos e 

a forte propagação de calor re-

cebida quando alocados nesses 

ambientes. 

     Ambientes considerados no-

civos à saúde do trabalhador de-

vido à exposição ao calor podem 

causar desidratação, queimadu-

ras em altos níveis, infertilidade 

masculinas, problemas na visão 

e câncer de pele. Para isso, é 

preciso se ater à refrigeração do 

local e ao tempo de exposição 

do trabalhador. 

     Entretanto, já existem Nor-

mas que regulamentam as práti-

cas dessas atividades e EPIs es-

pecíficos para trabalhos que en-

volvem a exposição a Altas Tem-

peraturas. Vamos relembrar al-

guns deles? 

     Normas Técnicas e Regula-

mentadoras 

     Atualmente, as empresas 

contam com algumas Normas 

que as ajudam a estabelecer pa-

râmetros de segurança em lo-

cais ergonomicamente mais 

suscetíveis a condições precá-

rias como as Normas Regula-

mentadoras e as Técnicas, caso 

do ISO 7243 e 7730. 

      

 

Neste artigo, você encontrará orientações mais gerais acerca dos 

efeitos do calor excessivo e como proteger a si e aos membros 

da sua equipe! 
 

 

     NR 17 

     Essa NR assegura que as 

condições de trabalho em altas 

temperaturas devem possuir o 

mínimo de conforto como: tem-

peraturas entre 20° e 23°C, cir-

culação de ar mínima e umidade 

do ar igual ou superior a 40%. 

     ISO 7243 e 7730 

     As normas internacionais 

ISO 7243 e ISO 7730 têm como 

finalidade tratar das questões 

probabilísticas e estipular como 

alguns fatores podem afetar a vi-

da do trabalhador e como po-

dem ser resolvidas. 

     A ISO 7243 busca entender 

qual o percentual de estresse es-

tá atrelado à exposição do tra-

balhador ao calor e como isso 

afeta o seu desempenho. Esse 

percentual é diagnosticado atra-

vés do Índice de Bulbo Úmido e 

Temperatura de Globo (IBUTG), 

método de grande aplicabilidade 

e de fácil acesso. 

 

     Já a ISO 7730 busca combi-

nar alguns fatores físicos espe-

cíficos, como as vestimentas u-

sadas e qual atividade será de-

sempenhada à estimativa da 

sensação térmica na qual o tra-

balhador será exposto a fim de 

verificar se há compatibilidade 

entre ambos. 

     Dito isso, também vale res-

saltar aqui alguns EPIs para Alta 

Temperatura básicos. Vamos lá? 

 

     Vestimentas Térmicas 

     Nada mais são do que uni-

formes profissionais elaborados 

a partir de materiais capazes de 

isolar o corpo dos fatores ambi-

entais externos. Se preferir, você 

pode acessar a nossa aba de A-

luminizados e conferir todos os 

nossos produtos especializa-

dos. 

Conheça os EPIs mais indicados para 
trabalhos em Altas Temperaturas 

 

     Luvas Térmicas 

     Como bem sabemos, as 

mãos são as partes do corpo que 

mais utilizamos durante o traba-

lho e é por isso que elas preci-

sam de uma atenção ainda mais 

especial, como a Luva Mista 

Térmica ou outras para funções 

ainda mais específicas. 

 

     Capuz de Segurança 

     Muitas vezes apenas os ócu-

los de proteção não são sufici-

entes para deter a emissão de 

calor e elementos nocivos aos 

olhos. Para isso, é preciso ter a 

sua disposição Capuzes e Bala-

clavas que ajudam a proteger a 

região do rosto e pescoço. N 

SUPREMA 

 

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 

Colabore com a 

sustentabilidade de Norminha! 

Norminha, 12/03/2020 
 

Fonte: MPT no Rio Grande do Norte 

  O número de notificações de a-

cidentes e doenças decorrentes 

do trabalho feitas ao Sistema de 

Informação de Agravos de Noti-

ficação (Sinan) no Rio Grande 

do Norte aumentou, entre os a-

nos de 2016 e 2019, de 1508 

para 1897, de acordo com esta-

tística do Centro de Referência 

em Saúde do Trabalhador do Rio 

Grande do Norte (Cerest/RN). O 

número representa 25% de au-

mento de registros. 

     O índice revela que o estado 

tem conseguido mapear com 

mais consistência os acidentes e 

doenças do trabalho. A consta-

tação foi feita em reunião da Co-

missão Intersetorial de Saúde do 

Trabalhador (CISST), ocorrida 

no último dia 28, na sede do Mi-

nistério Público do Trabalho do 

Rio Grande do Norte (MPT-RN). 

     De acordo com Kelly Lima, 

subcoordenadora do Cerest Es-

tadual, os números de 2019 de-

vem ser fechados somente no 

dia 15 de março. 

     “Então o número é ainda ma-

ior. O aumento histórico é um 

reflexo das mudanças realizadas 

na metodologia das capacita-

ções, e de um efeito positivo 

desses treinamentos”, explica a 

representante do Cerest. 

     De acordo com os números 

apresentados na reunião, houve 

um aumento do número de noti- 

ANAMT entrevista a primeira Médica do 
Trabalho da Paraíba 

Norminha, 12/03/2020 
 

“Tenho 50 anos de formada, 75 

anos de idade e me acho com 

40.” Assim se apresenta a Dra. 

Maria Celeste Celani, primeira 

mulher a exercer a Medicina do 

Trabalho na Paraíba. Vivacidade 

e entusiasmo sobram nas me-

mórias da médica, que cursou 

Psicologia para entender melhor 

seus pacientes. “Faria tudo de 

novo. Valeu a pena!”, comemo-

ra. 

     Moradora de João Pessoa, 

Dra. Maria Celeste nasceu em 

Guarabira, a 100 km da capital. 

Já está aposentada, mas conti-

nua a exercer a profissão: “Con-

tinuo trabalhando todos os dias, 

mas com horários mais flexí-

veis.” 

     Dra. Maria Celeste trabalha 

como voluntária, exerce a Medi-

cina do Trabalho como contrata-

da freelancer, faz pilates, cami-

nha pela orla, é síndica do con-

domínio onde mora, vai a todos 

os congressos da ANAMT e par-

ticipa da diretoria da Associação 

Paraibana de Medicina do Tra-

balho,  onde  ocupa o  cargo de 

Notificações de acidentes de trabalho 
aumentam em 25% no RN 

ficação de transtornos mentais 

relacionados ao trabalho: o RN é 

o estado que mais notifica esse 

tipo transtorno. Também foi 

constatado que o estado é o ter-

ceiro no país que mais notifica 

câncer ocupacional. 

     Segundo a procuradora Re-

gional do MPT-RN Ileana Neiva, 

os números revelam que há au-

mento crescente dos acidentes e 

doenças do trabalho, principal-

mente, nos setores em que há 

manuseio de material biológico 

e naqueles em que há acidentes 

de trabalho graves, como os aci-

dentes com máquinas e quedas 

causadas pelo trabalho em altu-

ra. 

     “Com esse importante traba-

lho do Cerest é possível identi-

ficar as áreas com maior aciden-

talidade e tais áreas serão de a-

tuação prioritária para a preven- 

Secretária. 

     Casada há 52 anos com um 

engenheiro, teve três filhos e 

cinco netos. A neta mais velha, 

formada em Medicina há dois 

anos – para orgulho e alegria da 

avó, que dá seus conselhos: 

     “Ouça seu paciente, não te-

nha pressa. Só em ouvir já é um 

remédio. Sou do tempo que se 

fazia diagnóstico só de olhar”, 

orgulha-se. 

     A vida familiar não a impediu 

de seguir seus sonhos. Come-

çou a trabalhar com 17 anos co-

mo professora. Sempre buscou 

sua independência financeira, 

mesmo numa época onde o ho-

rizonte das mulheres era ser 

“dona de casa”. Formou-se em 

Medicina pela Universidade Fe-

deral da Paraíba (UFPB), em 

1969, e cursou Psicologia entre 

1970 e 1974, “para me com-

pletar”, ressalta. 

     A vocação para a Medicina 

do Trabalho surgiu por acaso. 

Tão logo se formou, trabalhou 

na fábrica Portm, onde “inaugu-

rou” a especialidade. “Era tudo 

empírico naquela época. Fui cha 

 

O aumento histórico é um reflexo das mudanças realizadas na 

metodologia das capacitações, e de um efeito positivo desses 

treinamentos 

ção de acidentes”, destaca a 

procuradora, representante do 

MPT na CISST. 

     Além da apresentação do re-

latório de ações de 2019 do Ce-

rest Estadual, o encontro tam-

bém debateu as atividades pro-

gramadas para 2020 e o plane-

jamento de ações em defesa da 

saúde do trabalhador na campa-

nha Abril Verde, que anualmente 

é dedicada à conscientização 

para a prevenção de acidentes e 

doenças do trabalho. 

     Capacitações para agentes 

comunitários de saúde em saú-

de do trabalhador e de servido-

res em saúde mental, bem como 

a realização de uma audiência 

pública com hospitais públicos, 

privados e SAMU para discutir a 

nova ficha do Sinan são algu-

mas das atividades planejadas. 

N 

mada para trabalhar como clíni-

ca e ginecologista no ambulató-

rio montado na fábrica. Não ti-

nha nada na empresa na ocasi-

ão. Implantei todo o serviço mé-

dico da organização”, lembra. 

Foi nessa época em que surgiu 

a primeira turma de pós-gra-

duação em Medicina do Traba-

lho em João Pessoa, na Funda-

centro, onde obteve o título em 

1974. “Me encantei com a espe-

cialização”, confessa a médica. 

     Quando fala sobre a ANAMT, 

faz questão de frisar que nunca 

faltou a um congresso da enti-

dade. “São assuntos novos, o-

portunidade de encontrar com 

pessoas, conhecer outras. Atua-

lizo o conhecimento com as 

pesquisas apresentadas, fico a 

par dos novos aparelhos e ainda 

aproveito para a conhecer a ci-

dade”. Também elogia o site da 

associação, onde tem acesso ao 

Jornal da ANAMT e às infor-

mações e normas atualizadas 

sobre o setor. Para Dra. Maria 

Celeste, o futuro da Medicina do 

Trabalho “é brilhante”. N 

ANAMT 

http://www.norminha.net.br/
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://supremaluvas.com.br/conheca-os-epis-mais-indicados-para-trabalhos-em-altas-temperaturas/?utm_campaign=conheca_os_epis_mais_indicados_para_trabalhos_em_altas_temperaturas&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://go.hotmart.com/A20470095V
https://go.hotmart.com/A20470095V
https://www.anamt.org.br/portal/2020/03/10/anamt-entrevista-a-primeira-medica-do-trabalho-da-paraiba/
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Você na Norminha 
     Michael abreu de Oliveira  

     É Técnico de Segurança do 

trabalho, reside em Cachoeiro 

de Itapemirim-ES. 

     Possui 12 anos de experiên-

cia, atua em consultoria, extra-

ção e beneficiamento de granito 

e obras de grande porte.  

     Além de TST é instrutor de 

diversos treinamentos, consul-

tor em SST, e maior experiência 

como fiscal e auditor.  

     A obra que mais marcou sua 

vida profissional foi o projeto 

P4P Samarco atuando como fis-

cal de segurança.  

     Michael pretende voltar a fa-

zer engenharia ambiental e fina- 

Norminha, 12/03/2020 
Começou na segunda-feira (9) e 

vai até 17 de abril o período para 

entrega da declaração da Rela-

ção Anual de Informações So-

ciais (Rais) de 2019. Neste ano, 

a novidade é que parte das em-

presas do setor privado já en-

viaram as informações pelo Sis-

tema de Escrituração Digital das 

Obrigações Fiscais, Previden-

ciárias e Trabalhistas (eSocial) 

ao longo do ano passado e es-

tarão  desobrigadas de um novo 

 

Alunos do Uniterp promovem 
evento em Rio Preto 

Norminha, 12/03/2020 
              Os alunos da Turma de TST do Colégio Técnico e Faculdade 

UNITERP estão organizando duas palestras em São José do Rio Preto 

(SP). 

     As palestras serão apresentadas no dia 07 de abril de 2020, das 

19 às 22 horas no Colégio Uniterp, Rua General Glicério, 3350, Cen-

tro de São José do Rio Preto (SP). 

     Aberto ao público interessado, cada participante deverá levar duas 

caixinhas de leite integral. 

     A palestra “Gestão NR12 – Segurança no trabalho em máquinas 

e equipamentos” será apresentada por Manoel Fernandes Comar – 

Eng. de Segurança do Trabalho; 

     E “A nova redação NR18 – Condições de segurança e saúde no 

trabalho na indústria da construção” será apresentada por Fernando 

L. M. Cardoso – Eng. de Segurança do Trabalho. N 

 

lizar a tão sonhado pós segu-

rança do trabalho. 

     Michael é um dos Adminis-

tradores do Grupo SESMT Capi-

xaba. 

N 

envio. O prazo final para decla-

ração é 17 de abril. 

     A partir deste ano, as empre-

sas que já tinham a obrigação de 

enviar os dados de remuneração 

dos seus trabalhadores relativos 

ao ano base completo de 2019 

(grupos 1 e 2 do eSocial) não 

precisarão usar o sistema espe-

cífico da RAIS.Para as demais 

empresas, órgãos públicos e 

entidades internacionais (gru-

pos 3, 4, 5 e 6 do eSocial), fica 

mantida a obrigação de envio da  

Norminha, 13/03/2020 
Por Raira Cardoso/Jornalista da 

Revista Proteção 

Promovendo eventos em diver-

sos estados brasileiros, o médi-

co do Trabalho Hudson de Araú-

jo Couto está lançando o livro 

‘Ergonomia 4.0’ juntamente com 

seu filho Dennis Carvalho Cou-

to, engenheiro de segurança. A-

manhã, 11 de março, o encontro 

será na AMRIGS (Associação 

Médica do Rio Grande do Sul), 

em Porto Alegre/RS a partir das 

16h30. 

     Comemorando a divulgação 

de mais esse trabalho, Couto a-

firma que a publicação traz atu-

alizações desde sua última obra, 

do ano de 2013, acompanhando 

todas as evoluções no mundo 

do trabalho e suas repercussões 

nas questões relacionadas à Er-

gonomia. Traçando uma linha 

temporal da 1ª Revolução Indus-

trial até as tecnologias ditas 

‘4.0’, o livro trata de aspectos 

tradicionais como a prevenção 

das lombalgias, biomecânica, 

calor e fadiga, mas com parâ-

metros recentes e metodologias 

de avaliação modernas e recém-

avaliadas. Também expande a a-

bordagem apresentando assun-

tos cada vez mais atuais à prá-

tica dos profissionais de saúde e 

segurança nas empresas, como 

o impacto da Inteligência Arti-

ficial e da Internet das Coisas 

sobre a saúde dos colaborado-

res, trazendo novos conceitos 

sobre Ergonomia Cognitiva. 

     A obra ainda incluiu dois ca-

pítulos especiais, um de Gestão 

dos Transtornos Osteomuscula-

res e outro de Gestão de Ques-

tões Psicossociais, resgatando 

aspectos importantes e contem-

porâneos do estresse no traba-

lho. Além de reservar um capítu-

lo para falar da atuação do pro-

fissional de Ergonomia. 

     Sempre prezando por atrelar 

a  prática à  teoria, Couto  relata  

 

 

 

Rais. 

     Radiografia 

     Fonte de informação mais 

completa sobre empregadores e 

trabalhadores formais no Brasil, 

a Rais traz dados como o nú-

mero de empresas, em que mu-

nicípios estão localizadas, o ra-

mo de atividade e a quantidade 

de empregados. Ela também in-

forma quem são os trabalha-

dores brasileiros, em que ocu-

pações estão, quanto ganham, e 

qual o  tipo de  vínculo que pos- 

 

 

suem com as empresas. Para o 

caso das empresas desobriga-

das, tais informações serão cap-

tadas por meio do eSocial. 

     A declaração das informa-

ções da RAIS, inclusive via eSo-

cial, é de extrema importância 

para trabalhadores, empregado-

res e para o governo, pois o tra-

balhador que não estiver cadas-

trado na RAIS não terá como as-

car o Abono Salarial e o Seguro-

Desemprego, e poderá ser pre-

judicado na contagem de tempo  

Livro Ergonomia 4.0 é lançado neste mês de março 

que seus checklists para lom-

balgias, distúrbios em membros 

superiores, trabalho em escrito-

rios, entre outros, foram devida-

mente revistos e atualizados 

neste novo livro. 

     A publicação de 760 páginas 

que é dividida em 35 capítulos 

pode ser adquirida diretamente 

no site da Editora Ergo. 

     EVENTO 

     Após as sessões de lança-

mento que ocorreram em Belo 

Horizonte/MG e Curitiba/PR, o 

encontro em solo gaúcho conta-

rá também com um mini semi-

nário em que os autores do livro 

falarão sobre temas atuais da Er-

gonomia. Na ocasião, Hudson 

apresentará palestras como “Er- 

para a aposentadoria e outros 

direitos trabalhistas. 

     As empresas e órgãos públi-

cos que não cumprirem a obri-

gação no prazo legal ou forne-

cerem informações incorretas 

serão sujeitas ao pagamento de 

multas. Os valores dessas mul-

tas variam conforme o tempo de 

atraso e o número de funciona-

rios e variam de R$ 425,64 a R$ 

42.641,00. 

     Grupos 

     Neste ano, estão obrigadas a 

declarar informações pelo siste-

ma da Rais as empresas, órgãos 

públicos e entidades internacio-

nais pertencentes aos grupos 3, 

4, 5 e 6 do eSocial. São elas: 

     - Pessoas jurídicas que esta-

vam com CNPJ ativo na Receita 

Federal em 2019, com ou sem 

empregados e pertencentes ao 

grupo 3 do eSocial; 

     - Microempreendedores In-

dividuais  (MEI)  que  possuem 

empregados; 

     - Estabelecimentos com Ca-

dastro Nacional de Obras (CNO) 

– exceto os vinculados a pes-

soas jurídicas do grupo 1 e 2 – 

e o Cadastro de Atividade Econô 

gonomia: Visão geral do mundo 

do trabalho e das 4 fases da 

Ergonomia até a Ergonomia 4.0 

- Questões Ergonômicas das 

Tecnologias 4.0’; e ‘Fundamen-

tos da Ergonomia Cognitiva’; 

além da Conferência Principal ‘O 

Futuro da Ergonomia no Brasil 

diante da Revisão das Normas 

Regulamentadoras’. ‘A questão 

do levantamento manual de car-

gas e o Método Lift para cálculo 

do risco em situações de movi-

mentação complexas de cargas’ 

é um dos tópicos que será ex-

planado por Dennis. 

     Interessados em participar 

do encontro podem se inscrever 

no site. N 

Proteção 
 

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! 

Empresas têm até 17 de abril para entregar dados da Rais de 2019 
Novidade deste ano é o uso do eSocial para a transmissão das informações por parte dos empregadores 

mica da Pessoa Física (CAE PF), 

que possuem funcionários; 

     - Órgãos e entidades da ad-

ministração direta e indireta dos 

governos federal, estadual e mu-

nicipal; 

     - Condomínios e cartórios 

extrajudiciais. 

     Novidades 

     A Rais 2019 traz algumas no-

vidades, como a declaração o-

brigatória do número CPF para 

todos trabalhadores e novo pa-

drão para preenchimento do 

campo relacionado ao número 

da carteira de trabalho. 

     Outra novidade é que, a partir 

deste ano, as datas de abertura e 

encerramento da recepção da 

Rais serão definidas por meio do 

Manual de Orientação, publica-

do no Portal da RAIS. 

     Como declarar 

     Todas as orientações sobre 

como fazer a declaração podem 

ser encontradas no Manual da 

Rais 2019, instituído pela a Por-

taria 6.136, de 3 de março de 

2020, que estabelece os proce-

dimentos para a declaração da 

Rais e prevê a transmissão dos 

dados somente via internet. N   
 

http://www.norminha.net.br/
https://livros.ergoltda.com.br/ergonomia-4-0
http://www.ergoltda.com.br/2020/02/agenda-de-lancamentos-do-livro-ergonomia-4-0/
https://protecao.com.br/eventos/noticias-eventos/livro-ergonomia-4-0-e-lancado-neste-mes-de-marco/
https://go.hotmart.com/A20470095V
https://go.hotmart.com/A20470095V
http://www.rais.gov.br/sitio/index.jsf
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Norminha, 12/03/2020 
Por Pâmela Francine Ribeiro e 

Alice Aquino 

    Não em sua integralidade. Em 

regra, o artigo 833 do CPC dis-

põe que são impenhoráveis os 

salários, pensões e proventos de 

aposentadoria destinadas ao 

sustento do devedor e de sua fa-

mília. Mas há exceções e é ad-

mitido que determinado percen-

tual seja penhorado. 

     Assim, não adianta o devedor 

ter em mente que tudo o que está 

em sua conta bancária é impe-

nhorável. Com o passar dos 

anos a jurisprudência se atuali-

zou e criou novos entendi-

mentos sobre o assunto. 

     Também é importante ressal-

tar que qualquer processo que 

se pretenda o recebimento de 

valores em dinheiro, a fase exe-

cutória pode trazer algumas “do-

res de cabeça” ao credor. 

     É que em alguns casos (se 

não for a maioria deles) o de-

vedor se recusa a cumprir vo-

luntariamente a obrigação, for-

çando o credor a tomar medidas 

coercitivas para pagamento do 

débito. É aquela famosa história 

do “enrolão” que só promete e 

não cumpre... 

     Certa vez, (Eu Pâmela rsrs) 

atuando para uma empresa de 

consórcios de veículos, cujo de-

vedor residia em Rondônia, não 

foi possível localizar valores ou 

outros bens para serem penho-

rados. O que achamos? Gado! E-

xatamente, vaquinhas leiteiras! E 

isso é o que foi penhorado. Sim, 

uma região pecuária, facilmente 

se acha nos órgãos específicos 

gado registrado em nome do de-

vedor. 

     Vê-se, portanto, que existem 

várias medidas que podem ser 

realizadas para satisfação do dé-

bito e uma delas é a penhora de 

percentual do salário, pensão ou 

aposentadoria, desde que se a-

tentem a alguns requisitos (for-

ma mais fácil do que um leilão 

de gado. Isso é fato!) 

     O senso comum diz que ape-

nas 30% da rentabilidade do de-

vedor poderia ser penhorado. 

Interpretação esta que se tem em 

razão do limite para emprésti-

mos consignados e, verdadeira-

mente, há inúmeras decisões ju-

risprudenciais neste sentido. 

     O Art. 833 diz que são impe-

nhoráveis: 

     IV - os vencimentos, os sub-

sídios, os soldos, os salários, as 

remunerações, os proventos de 

aposentadoria, as pensões, os 

pecúlios e os montepios, bem 

como as quantias recebidas por 

liberalidade de terceiro e desti-

nadas ao sustento do devedor e 

de sua família, os ganhos de tra-

balhador autônomo e os honorá 

 

Saiba como funciona essa modalidade de penhora 
 

 

rios de profissional liberal, res-

salvado o § 2º. 

     Entretanto, tal disposição 

possui exceções, como veremos 

a seguir: 

     1) Penhora para pagamento 

de prestação alimentícia 

     Nesse caso, estamos falando 

de caráter alimentar, indepen-

dentemente de sua origem, por 

exemplo, crédito trabalhista e 

pensão alimentícia. 

     O crédito trabalhista possui 

caráter alimentar e superprivile-

giado, estando à frente de cré-

ditos tributários, conforme pre-

visão nos artigos 186 do CTN e 

possuindo preferência nos ca-

sos de falência, concordata/re-

cuperação judicial ou dissolu-

ção da empresa, nos termos do 

art. 449 da CLT. 
 

 
 

     Com isso, podemos concluir 

que em caso de execução de va-

lores, o credor trabalhista está 

muito a frente de outros credo-

res. 

     Essa interpretação é a que 

melhor se adequa ao Texto 

Constitucional, a teor do que 

preceitua o artigo 100, § 1º da 

Constituição, além de privilegiar 

o direito fundamental à tutela ju-

risdicional efetiva (CRFB, art. 5º, 

XXXV). 

     Em recente decisão do TRT2 

deferiu-se não só a penhora dos 

proventos de aposentadoria, 

mas também de percentual so-

bre o salário dos sócios/recla-

mados que mantinham vínculo 

empregatício. Somando-se am-

bos e ultrapassando 40% do te-

to previdenciário, estaria deferi-

do a penhora de 20% de cada 

(TRT-2 022220017199450200 

76 SP, Relator: PATRICIA THE-

REZINHA DE TOLEDO, 3ª Turma 

- Cadeira 4, Data de Publicação: 

29/01/2020) 

     No caso de devedor de pen-

são alimentícia, além da possi-

bilidade do desconto diretamen-

te em folha de pagamento, tam-

bém poderá incidir penhora so-

bre o percentual do salário/sol-

do/pensão/aposentadoria: 

     “1. O caráter absoluto da im-

penhorabilidade dos vencimen- 

Posso penhorar a aposentadoria ou 
salário do devedor? 

tos, soldos e salários é excep-

cionado pelo § 2º do art. 649 do 

CPC quando se tratar de pe-

nhora para pagamento de pres-

tações alimentícias. 2. A nature-

za do crédito alimentar, que 

constitui verba destinada à sa-

tisfação das necessidades de 

quem não pode com elas arcar 

pode ser descontada em salário 

cumulada à pensão. 3. Recurso 

conhecido e parcialmente provi-

do para determinar a penhora 

dos alimentos em atraso na 

monta de 10% (dez por cento) 

sobre o soldo do agravante e 

manter os alimentos fixados em 

15% (quinze por cento) sobre o 

valor da remuneração tirando os 

descontos obrigatórios.” (TJ-PA 

- AI: 00089088220038140301 

BELÉM, Relator: DIRACY NU-

NES ALVES, Data de Julgamen-

to: 19/05/2016, 5ª CÂMARA CI-

VEL ISOLADA, Data de Publica-

ção: 01/06/2016). 

     2) Penhora de valor exce-

dente a 50 salário mínimos 

mensais 

     Uma leitura rápida do artigo 

pode trazer uma interpretação e-

quivocada da redação do artigo. 

Afinal, quando se fala em apo-

sentadoria, logo se pensa em IN 

SS e em teto previdenciário 

(pouco mais de R$ 5.000,00). 

Então, nunca teríamos uma apo-

sentadoria de R$ 52.250,00 (50 

salários mínimos em 2020). 

     Entretanto, o artigo não diz a-

penas aposentadoria. Este diz 

vencimentos, os subsídios, os 

soldos, os salários, as remune-

rações, os proventos de aposen-

tadoria, as pensões, os pecúlios 

e os montepios. 

     3) Penhora de crédito co-

mum 

     Discute-se na jurisprudência 

a possibilidade de penhora de 

outros créditos que não sejam 

alimentares. 

     Na prática, o pedido ao juiz 

deve ser realizado. Aguardando-

se a impugnação do devedor pa-

ra que este apresente a docu-

mentação que comprove seus 

gastos. 

     Eu sei...ninguém quer ficar 

“ao deus dará” nas mãos do juiz, 

mas a lei ainda não tem uma 

previsão expressa nesse caso. 

Assim, fica a cargo do juiz ana-

lisar a situação. 

     Além  disso,  observando-se 

      

que o rendimento do devedor 

pode fazer frente ao pagamento 

de suas despesas básicas e ain-

da suportar pagamento, ainda 

que parcial, de sua dívida para 

com o credor, deve-se buscar o 

prevalecimento do princípio da 

efetividade (TJ-SP - AI: 204784 

01120198260000 SP 2047840-

11.2019.8.26.0000, Relator: 

Marcondes D'Angelo, Data de 

Julgamento: 22/05/2019, 25ª 

Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 22/05/2019). 

     Mas como posso solicitar a 

penhora ao juiz? 

     Primeiro você deve ter em 

mente dados básicos do deve-

dor como idade e profissão (sem 

esses dados será mais compli-

cado). Com os dados em mãos, 

será possível buscar o órgão es-

pecífico para oficiar. 

     Se o executado é servidor 

público, você pode procurar in-

formações sobre sua remune-

ração no Portal Transparência 

do respectivo ente (municipal, 

estadual ou federal). 

     Se ele é empregado celetista, 

você precisará de informações 

do Cadastro Geral de Emprega-

dos e Desempregados (CAGED) 

ou do INSS, neste caso, como se 

tratam de informações pessoais 

protegidas por sigilo, somente 

mediante determinação judicial 

poderá ter acesso. 

     Vale salientar que oficiar o IN 

SS serve tanto para saber se o 

devedor é aposentado, como pa-

ra saber se existe vínculo em-

pregatício, além de saber se ele 

aufere algum outro benefício da 

Previdência Social ou se faz re-

colhimentos como microempre-

endedor/contribuinte individual 

(neste caso, significa que ele au-

fere outros rendimentos que não 

do vínculo empregatício). 

     No caso dele ser microem-

preendedor/contribuinte indivi-

dual você também pode fazer 

uma pesquisa na respectiva 

Junta Comercial ou pedir para 

que o juiz a oficie. 

     Portanto, primeiro você pre-

cisa saber o vínculo que seu de-

vedor possui (se é servidor pú-

blico, empregado celetista ou 

empreendedor), para então soli-

citar ao juiz a penhora sobre o 

rendimento do devedor. 

     No Brasil já houve penhora 

de aposentaria: Um caso trami-

tou perante o TJ/DF e após mui-

ta discussão chegou ao STJ e foi 

decretada a penhora de 10% da 

aposentadoria do devedor (que é 

servidor público aposentado) 

para o pagamento de honorários 

advocatícios. 

     Não restam dúvidas que se 

tratando de prestação alimentar 

a penhora sobre o salário, soldo, 

pensão ou aposentadoria é acei-

ta sem muita discussão em ra-

zão da própria exceção trazida 

pela legislação. N 

aliceaquino.adv@gmail.com 

Norminha, 12/03/2020 
Por Júlia Valente 
 

   O Programa de Financiamento 

Estudantil (Fies) foi criado pelo 

Governo Federal para ajudar 

pessoas de baixa renda a cursa-

rem faculdades particulares. No 

início, o estudante só começava 

a pagar o financiamento, com 

juros baixos ou sem juros, de-

pois de um período de carência, 

mas as regras mudaram e agora 

o estudante já deve começar a 

pagar assim que se forma. 

     Com uma inadimplência ca-

da vez maior e expectativa de 

novo recorde de não pagamen-

tos em 2020, em 27 de dezem-

bro de 2019, o Ministério da E-

ducação (Mec) publicou a Reso-

lução 36/2019 liberando a co-

brança judicial dos contratos fir-

mados até o 2º semestre de 

2017, o que poderá afetar cerca 

de 584 mil estudantes com dí-

vida mínima de 10 mil reais e 

360 dias de inadimplência. 

     Cobrança administrativa e 

refinanciamento 

     Até o ano passado, a cobran-

ça só era feita no âmbito admi-

nistrativo. O nome do estudante 

que fica devendo o programa vai 

para o Serasa, o que faz com que 

não consiga ter acesso a outros 

tipos de financiamentos em ban-

cos e tenha seu crédito limitado. 

Desde 2019 aqueles que estão 

com parcelas atrasadas há mais 

de 90 dias podem buscar a rene-

gociação da dívida, requerida 

pelo site do SisFies e depois 

junto ao banco, tentando obter 

melhores condições de paga-

mento e assinar um termo aditi-

vo. As regras incluem uma en-

trada de 10% do saldo devedor 

ou mil reais (o maior valor) e 

parcelas mínimas mensais de 

R$200,00. 

     Como funciona a cobrança 

judicial 

     Agora, com a Resolução do 

Mec, está regulamentada a co-

brança judicial dos débitos, que 

deverá ser realizada pela insti-

tuição financeira (banco) que e- 

Dívida do Fies: o que 
pode acontecer? 

 

xerce a atribuição de agente fi-

nanceiro do contrato do Fies em 

atraso. Isso quer dizer que o 

banco pode entrar na justiça 

contra o estudante para executar 

a dívida. 

     Além das parcelas atrasadas, 

será cobrada a dívida em sua in-

tegralidade, uma vez que consi-

dera-se vencida antecipadamen-

te a dívida com o não pagamento 

a partir de 360 (trezentos e ses-

senta) dias do vencimento. Além 

do limite mínimo de 10 mil reais, 

o Fundo Nacional de Desenvol-

vimento da Educação (FNDE) 

poderá autorizar o ajuizamento 

de ação para cobrança do débito 

de valores inferiores, desde que 

no caso exista algum elemento 

que ateste elevado potencial de 

recuperabilidade da dívida. 
 

59 Dinâmicas 

agora em vídeo!!! 

Clique no link 

https://go.hotmart.com/A20470

095V 

Adquira o produto agora mesmo 

e colabore com a 

sustentabilidade de Norminha! 

Muito Obrigado! 
 

     Qual o risco para o fiador? 

     É necessário destacar que os 

devedores e também os fiadores 

do contrato respondem pela dívi-

da e podem ter seus bens pe-

nhorados para garantir a quita-

ção. Além dos encargos legais 

(juros e correção monetária), se-

rão cobrados também as despe-

sas judiciais e honorários advo-

catícios decorrentes da cobran-

ça. 

     Você está inadimplente com 

o Fies ou é fiador de um estu-

dante? Procure um advogado 

para verificar as possibilidades 

de renegociar a dívida e evitar 

uma cobrança judicial! A Valente 

Reis Pessali atua na área de di-

reito à educação e está apta a as-

sessorá-los no caso de cobrança 

extrajudicial ou judicial. Entre 

em contato! N 

contato@valentereispessali.com.br 

 

http://www.norminha.net.br/
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://go.hotmart.com/A20470095V
https://go.hotmart.com/A20470095V
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Norminha, 12/03/2020 
 

O diretor-geral da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), Te-

dros Adhanom, declarou ontem 

(11) que a organização elevou o 

estado da contaminação pelo 

novo coronavírus como pande-

mia. O anúncio surge quando há 

mais de 115 países com casos 

declarados de infeção. 

     A mudança de classificação 

não se deve à gravidade da do-

ença, e sim à disseminação geo-

gráfica rápida que o Covid-19 

tem apresentado. "A OMS tem 

tratado da disseminação [do Co-

vid-19] em uma escala de tempo 

muito curta, e estamos muito 

preocupados com os níveis a-

larmantes de contaminação e, 

também, de falta de ação [dos 

governos]", afirmou Adhanom 

no painel que trata das atuali-

zações diárias sobre a doença. 

"Por essa razão, consideramos 

que o Covid-19 pode ser carac-

terizado como uma pandemia", 

explicou durante a conferência 

de imprensa em Genebra. 

     Adhanom  disse que mudan-

ça ocorre depois que, nas últi-

mas duas semanas, o número de 

casos fora da China se multi-

plicou por 13. 

     Para evitar criar o pânico, ele 

acrescentou, "não podemos di-

zer isto de forma mais clara ou 

contundente. Todos os países 

podem mudar o curso desta 

pandemia". 

 

Organização Mundial da 
Saúde declara pandemia 

de coronavírus 
Atualmente, ao menos 115 países têm casos da doença 

     "Estamos nisto juntos e pre-

cisamos de fazer com calma a-

quilo que é necessário", frisou o 

responsável da OMS. 

     O diretor-geral para situa-

ções de emergência, Mike Ryan, 

sublinhou por sua vez que a 

utilização da palavra "pandemia" 

é meramente descritiva da situ-

ação e "não altera em nada aqui-

lo que estamos fazendo". 

     Irã e Itália na "linha da frente" 

     Um dos casos mais preocu-

pantes é o do Irã. A OMS consi-

dera que a situação no país é 

"muito grave" e apelou para ma-

ior vigilância e maiores cuida-

dos dos doentes. 

     A organização considera que 

os iranianos estão fazendo o que 

podem, mas enfrentam falta de 

material e de equipamentos mé-

dicos. 

     A OMS enviou 40 mil testes 

nas últimas 24 horas, mas os 

suprimentos são "muito, muito 

escassos" e está difícil encontrar 

fornecedores. 

     Na Câmara dos Deputados, o 

ministro da Saúde, Luiz Henri-

que Mandetta, disse que a de-

claração de pandemia não muda 

as medidas no Brasil. O país 

continua com o monitoramento 

das áreas atingidas e com as ini-

ciativas e protocolos já anuncia-

dos. 

N 

Agência Brasil 

  

Norminha, 12/03/2020 
      Conforme o art. 71 da Lei de 

Benefícios (Lei nº 8.213/91), o 

salário-maternidade é um bene-

fício previdenciário devido à se-

gurada da Previdência Social, e 

tem duração de 120 (cento e 

vinte) dias, com início no 28º dia 

antes do parto ou a partir de sua 

ocorrência. 

     De forma resumida, quando a 

trabalhadora dá à luz estando 

empregada, o pagamento do sa-

lário-maternidade fica a cargo 

da empresa, conforme determi-

na o art. 72, § 1º da Lei nº 8. 

213/91. Essa situação é a mais 

comum, já que, segundo a le-

gislação trabalhista, a gestante 

possui estabilidade de emprego 

do início da gravidez até 5 (cin-

co) meses após o parto. 

     Todavia, o que muitas pes-

soas não sabem é que a segu-

rada desempregada na data do 

parto também pode ter direito ao 

salário-maternidade. Isso por-

que, embora tenha estabilidade 

de emprego, nada impede que a 

grávida decida pedir demissão 

do emprego no curso da gesta-

ção, antes mesmo de tomar ci-

ência da gravidez ou até mesmo 

ser vítima de uma demissão ile-

gal. 

     Pensando nisso, selecionei 

abaixo as principais dúvidas das 

trabalhadoras em relação a esse 

tema. Vejamos: 

     - Nunca paguei o INSS e nem 

trabalhei com carteira assinada, 

tenho direito a receber o salário-

maternidade? 

     Nesse caso, realmente não 

há o que se fazer. Se a grávida 

nunca trabalhou com carteira 

assinada e nem pagou o INSS, 

não existe direito ao benefício. 

Isso porque, um dos requisitos 

do salário-maternidade é a qua-

lidade de segurado, que pode 

ser entendida como a condição 

daquele (a) que contribui com a  

 

O salário-maternidade é um benefício previdenciário devido à segurada da Previdência Social, e tem 

duração de 120 (cento e vinte) dias, com início no 28° dia antes do parto ou a partir de sua ocorrência. 

 

     No primeiro caso, mesmo 

pedindo demissão, a trabalha-

dora continuará segurada pela 

previdência por mais 12 (doze) 

meses a contar do último mês 

trabalhado, independentemente 

do pagamento de novas contri-

buições, por força do art. 15, II 

da Lei nº 8.213/91. Essa con-

dição (em que a pessoa continua 

tendo direito aos benefícios do 

INSS mesmo sem realizar con-

tribuições) é chamada de perío-

do de graça. 

     O período de graça também é 

aplicável aos casos em que a 

segurada é demitida. Porém, 

nessa hipótese, a qualidade de 

segurado pode se estender por 

um período maior, podendo 

chegar a 24 (vinte e quatro) me-

ses, caso se verifique uma si-

tuação de desemprego involun-

tário (art. 15, II, § 2º da Lei nº 

8.213/91). O mesmo ocorre se a 

caso a segurada já tiver pago 

mais de 120 (cento e vinte) con-

tribuições mensais sem inter-

rupção (art. 15, § 1º da Lei nº 

8.213/91). 

     Assim, pode-se concluir que  

previdência. 

     - Eu pedi demissão ou fui de-

mitida durante o período de ges-

tação, posso requerer o benefí-

cio? 

     Esses são os casos que ge-

ram mais dúvidas entre as tra-

balhadoras. A resposta é SIM. 

em ambas situações o fato de a 

segurada encontrar-se empre-

gada na data do parto é irrele-

vante, pois os únicos requisitos 

para a obtenção do benefício, 

nesse caso, são o parto e a qua-

lidade de segurado. 

     Vale ressaltar também que, 

em se tratando de segurada em-

pregada, trabalhadora avulsa ou 

empregada doméstica, não é e-

xigido período de carência (art. 

26, VI da Lei nº 8.213/91). Ou 

seja, nessas hipóteses não exis-

te tempo mínimo de contribui-

ção para que se adquira o direito 

ao salário-maternidade. Portan-

to, se você foi contratada por um 

trabalho mesmo que seja por um 

período curto de tempo, já pos-

sui direito ao benefício. 

     - Eu pedi demissão ou fui de-

mitida antes do início da gravi-

dez, tenho direito? 

     Nesse caso, a conclusão de-

pende da análise do caso con-

creto. Se na data do parto a mu-

lher estiver no período de graça, 

conforme explicado anterior-

mente, ela terá direito ao salário-

maternidade. Porém, se não es-

tiver no período de graça, e por 

consequência, já houver perdido 

a qualidade de segurado, não 

poderá receber o benefício. 

     - Estou desempregada, fiz o 

pedido no INSS mas foi indefe-

rido sob o argumento de que o 

benefício deveria ser pago pelo 

empregador. O que devo fazer? 

     Esse é um problema recor-

rente e ocorre porque o art. 72, 

§ 1º da Lei nº 8.213/91 deter-

mina que o pagamento do sa-

lário-maternidade, no caso de 

segurada empregada, deve ser 

realizado pela própria empresa, 

que terá direito a ser reembol-

sada posteriormente pelo INSS. 

     O que ocorre nos casos em 

que a trabalhadora se encontra 

desempregada, é que a autar-

quia previdenciária interpreta er-

roneamente esse dispositivo le-

gal, esquivando-se da respon-

sabilidade de efetuar o pagamen 

A mãe desempregada tem direito ao Salário-
maternidade? 

to do benefício sob o argumento 

de que este deveria ser pago pe-

lo empregador. 

     Na verdade, esse entendi-

mento do INSS é equivocado, 

pois não existe nenhuma dispo-

sição legal que restrinja o sa-

lário-maternidade apenas às tra-

balhadoras empregadas. A pró-

pria Lei de benefícios deixa claro 

que a empresa será compensada 

pelo pagamento do benefício, o 

que permite concluir que, de 

uma forma ou de outra, é o INSS 

o verdadeiro responsável por 

pagá-lo, ainda que de forma in-

direta. Inclusive, esse também é 

o entendimento majoritário da 

jurisprudência do Tribunal Re-

gional Federal da 4º Região, 

conforme pode ser observado 

no julgado abaixo: 

     PREVIDENCIÁRIO. SALÁ-

RIO-MATERNIDADE. SEGURA-

DA EMPREGADA URBANA DE-

SEMPREGADA. LEGITIMIDADE 

PASSIVA DO INSS. MANUTEN-

ÇÃO DA QUALIDADE DE SEGU-

RADA. ART. 15, II, DA LEI Nº 8. 

213/91. CÁLCULO DO VALOR 

DO BENEFÍCIO. 1. O fato de o 

pagamento do salário-materni-

dade ser atribuição do emprega-

dor no caso da segurada urbana 

desempregada, não afasta a na-

tureza de benefício previden-

ciário do benefício. (...). 2. De-

monstrada a maternidade e a 

manutenção da qualidade de se-

gurada, nos termos do art. 15 da 

LBPS, é devido à autora o salá-

rio-maternidade, ainda que ces-

sado o vínculo empregatício na 

data do nascimento. 3.(...). (TRF 

4, AC 5018814-35.2019.4.04. 

9999, SEXTA TURMA, Relator 

JOÃO BATISTA PINTO SILVEI-

RA, juntado aos autos em 13/ 

02/2020) 

     Conclusão 

     Como visto, o tema abordado 

não é tão simples como parece, 

e por isso cada caso deve ser a-

nalisado individualmente. N 

Elaborado por: Eduardo Walber 

https://pellizzetti.adv.br/blog/  

 

http://www.norminha.net.br/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-03/organizacao-mundial-da-saude-declara-pandemia-de-coronavirus
http://www.andreamartinsadvogados.com.br/
https://pellizzetti.adv.br/blog/
https://www.equipeni.com.br/
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Norminha, 12/03/2020 
Luiz Antonio Pharol 

      Eu nasci   e cresci no seio de 

uma família evangélica, com 

tendências radicais em termos 

de comportamento, e durante 

muito tempo fiquei proibido de 

ler outra leitura que não fosse a 

Bíblia, que aliás li de Gênesis a 

Apocalipse e até memorizei al-

guns trechos. Dentre tantos ter-

chos do Novo Testamento tem 

um que merece uma reflexão 

mais profunda, principalmente 

por ser uma passagem alta-

mente motivadora para enfrentar 

nossos desafios. 

     Relata o evangelho que 03 

mulheres (Jesus sempre esteve 

cercado pelas mulheres, já pres-

taram atenção nisso?) foram ao 

sepulcro onde o Mestre havia 

sido sepultado. A intenção era 

de ungir o corpo de Jesus com 

aromas. Enquanto caminhavam 

comentavam sobre a dificuldade 

de retirar a pesada pedra da se-

pultura. Quando chegaram vi-

ram que a pedra estava removida 

e com surpresa depararam com 

um espírito que lhes comunicou  

não estar  ali  Jesus e  comple-

mentou: " Mas, ide, dizei a seus 

discípulos , e a Pedro, que  Êle 

vai adiante de vós  para a Gali-

léia, ali o vereis , como Êle vos 

disse". Por causa dessa comu-

nicação espiritual as três mulhe-

res saíram um tanto assustadas, 

mas intimamente alegres. 

     Eu acho esta passagem sig-

nificativa em nossas vidas, pois 

creio que as palavras desse es-

pírito serviu não só para aquelas 

mulheres, ou para seus discípu-

los diretos, mas para nós cris-

tãos e seus seguidores. Preste 

atenção nessa frase: "Ele vai a-

diante de vós", é uma promessa 

que dá saúde e motivação a nos-

sa alma, não é mesmo?  Por isso 

é preciso " tomar do arado e não 

olhar mais para trás". É um con-

vite para os que querem ser ins-

trumentos de Deus, nessa seara 

grande, que sente falta de traba-

lhadores. 

     "Ele vai adiante de vós", tem 

o sentido de dizer que seus dis-

cípulos sairão vencedores nas 

missões que lhe são confiadas, 

pois o Mestre limpará os cami-

nhos, removerá os obstáculos 

que as vezes parecem intranspo 

 

 

 

Mensagem motivadora 

 

níveis, e dará  a sustentação ne-

cessária. 

     A certeza que o Mestre ia a-

diante deles fez com que os dis-

cípulos se tornassem cada vez 

mais corajosos frente as perse-

guições, não temendo levar a 

Boa Nova, mesmo nas situações 

mais adversas. A certeza que o 

Mestre " ia adiante dele" fez com 

que o apóstolo Paulo de Tarso 

suportasse 200 açoites, inclusi-

ve com varas, um apedrejamen-

to, fome, sede, jejum e nudez, 

com o objetivo de levar a palavra 

do Cristo, conforme lemos em 

Corinthios. Pedro pelo mesmo 

motivo suportou prisões, perse-

guições e morte. 

     Lembrei-me dessa narrativa 

evangélica por causa de algu-

mas mulheres que tive a feli-

cidade de conhecer e para feli-

cidade de minha alma, de estar 

conviver, pelo menos por algu-

mas horas, nos memoráveis en-

contros mensais, para estudo e 

reflexão, nos vários grupos for-

mados por onde passei, e peço 

licença para homenagear a todas 

as mulheres através da Irmã Ivo-

ne, religiosa voltada as causas 

sociais que conheci em Rio Ne-

grinho /SC, com um trabalho 

extraordinário através da pasto-

ral da saúde. E apesar de todas 

as obrigações do cotidiano e da 

igreja, ainda cuidava da irmã 

que era especial, inclusive em 

estado de tetraplegia numa cama 

adaptada ao seu estado. A se-

nhora, irmã Ivone, nos passa a 

certeza de que, em quaisquer e-

ventos, quando estivermos tra-

balhando em favor da causa do 

Cristo, " Ele irá adiante  de nós", 

dando-nos o ânimo necessário 

para suportar os impactos  de 

qualquer energia negativa,  ven-

cendo qualquer barreira  que 

surgir em nossos  caminhos. 

     Através desse artigo torno 

público minha admiração às 

mulheres que me fizeram lem-

brar da passagem evangélica ci-

tada e ao mesmo tempo presto 

homenagem a tantas outras, que 

anonimamente vão carregando o 

fardo e transpondo os obstácu-

los  da vida. 

N 
(Luiz Antonio Pharol). 

 

Norminha, 12/03/2020 
    Cerca de 45 milhões de brasi-

leiros trabalham em empresas 

com acompanhamento de médi-

cos do trabalho - que muitas ve-

zes representem o contato mais 

acessível para orientação médi-

ca adequada. Com base neste 

importante papel, a Associação 

Nacional de Medicina do Tra-

balho-ANAMT organiza, entre 

30 de abril e 2 de maio, o 18º 

Congresso Nacional ANAMT. O 

evento, que é o maior encontro 

de Medicina do Trabalho no 

país, acontece pela primeira vez 

na região norte. A cidade esco-

lhida é Belém (PA) e as ins-

crições já estão abertas. O tema 

central do evento é “O papel do 

Médico do Trabalho na atenção 

primária de saúde”. 

 

     “A Saúde Integral é uma das 

competências da Medicina do 

Trabalho. Para ter uma popula-

ção saudável na empresa, o mé-

dico do trabalho deve observar 

não apenas os fatores relacio-

nados à ocupação dos profis-

sionais, mas também questões 

como obesidade, hipertensão, 

tabagismo e sedentarismo. Pro-

gramas de prevenção e controle 

são realizados em empresas e, 

muitas vezes, o Médico do Tra-

balho é o profissional mais a- 

cessível para muitos brasileiros. 

Fica evidente como o Médico do 

Trabalho é importante para a  

saúde coletiva, e que sua atua-

ção extrapola os limites das or-

ganizações”, afirma a presidente 

da ANAMT, Dra. Rosylane Ro-

cha. 

     A programação científica in- 

clui painéis sobre gestão da 

qualidade de vida no trabalho e 

cuidados com trabalhadoras 

gestantes, além da conferência 

“A  política de  atenção primária 

de saúde no Brasil”. A saúde 

mental terá papel de destaque, 

com um painel apenas sobre 

aspectos clínicos, epidemioló-

gicos e restrições de trabalha-

dores com transtornos mentais. 

Além disso, o adoecimento 

mental dos próprios médicos 

também será objeto de uma con-

ferência. 

     Na era do big data, o Con-

gresso Nacional ANAMT apre-  

      

 

A cidade escolhida é Belém (PA) e será no Hangar Convenções & Feiras da 

Amazônia entre 30 de abril e 2 de maio, e as inscrições já estão abertas. 

senta o painel “Transformando 

dados em informações no ge-

renciamento da medicina do tra-

balho”. Questões legais e previ-

denciárias também serão abor-

dadas no fórum “Mudanças na 

legislação trabalhista” e no pai-

nel “Gerenciamento de benefí-

cios e direito médico”. 

     No total, serão 13 painéis, 3 

conferências e um Fórum, além 

de 6 cursos pré-congresso. O 

18º Congresso Nacional ANA 

MT terá também a XLVII Prova 

de Título de Especialista em Me-

dicina do Trabalho, cujas ins-

crições estão encerradas. 

     Alcance nacional da ANAMT 

     Com o 18º Congresso Nacio-

nal ANAMT, a entidade que re-

presenta os Médicos do Traba-

lho chega pela primeira vez à re-

gião Norte do País. “Queremos 

integrar a Medicina do Trabalho 

em todo o Brasil, para fortalecer 

cada vez mais a especialidade 

não apenas diante dos Médicos 

Congresso Nacional da ANAMT debaterá papel do 
médico do trabalho na saúde primária 

do Trabalho, mas também para 

toda a sociedade”, analisa a pre-

sidente da ANAMT, Dra. Rosy-

lane Rocha. 

     “Topamos o desafio de trazer 

o maior evento da especialidade 

para fora do eixo Sul-Sudeste, e 

acredito que foi uma decisão a-

certada. Além de colaborar para 

integração, temos certeza de que 

todos ficarão encantados com a 

cultura paraense”, finaliza Ro-

cha. 

 

     Serviço 

     18º Congresso Nacional da 

ANAMT 

     Data: de 30 de abril a 2 de 

maio de 2020 

     Local: Hangar Convenções & 

Feiras da Amazônia (Av. Doutor 

Freitas, s/n – Marco, Belém – 

PA) 

     Inscrições, programação ci-

entífica completa e mais infor-

mações aqui. 

N 

 

 

http://www.norminha.net.br/
https://congresso.anamt.org.br/
https://congresso.anamt.org.br/inscricoes/
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Alimentaria 
2020, na 

Espanha, é 
adiada para 
setembro em 

razão do 
coronavírus 

Norminha, 12/03/2020 
      Em comunicado divulgado à 

imprensa no último dia 06, a Fi-

ra de Barcelona informou que 

decidiu adiar as feiras conjuntas 

Alimentaria (incluindo o salão 

Intercarn) e Hostelco, inicial-

mente agendadas para 20 a 23 

de abril no recinto da Gran Via, 

em Barcelona, Espanha, para 14 

a 17 de setembro. "Dada a atual 

situação internacional, esta me-

dida foi adotada com o objetivo 

de garantir a todos os exposi-

tores e visitantes de numerosos 

países de todo o mundo uma fei-

ra de sucesso", informou. 

     As duas feiras comerciais 

compõem conjuntamente uma 

das maiores plataformas inter-

nacionais para a indústria ali-

mentícia, gastronômica e de e-

quipamentos para o food ser-

vice, com mais de 4,5 mil em-

presas expositoras (mil das 

quais de 70 países) e cerca de 

150 mil visitantes (30% dos 

quais internacionais) de 156 

países. 

     A Fira de Barcelona disse 

ainda manter um estreito contato 

com os responsáveis de saúde 

para acompanhar a evolução do 

COVID-19 e cumprir os proto-

colos estabelecidos, de acordo 

com as diretrizes das autorida-

des locais e da Organização 

Mundial da Saúde (OMS). 

     "Devido ao contexto interna-

cional, a comissão organizadora 

da Alimentaria e a organização 

da Hostelco consideraram opor-

tuno adiar as feiras para setem-

bro, garantindo assim a realiza-

ção de um evento de sucesso 

com ótimas perspectivas comer-

ciais e de networking e uma ele-

vada afluência de visitantes e 

compradores internacionais." 

     Constantí Serrallonga, dire-

tor-geral da Fira de Barcelona, 

explicou que "embora o espaço 

contratado esteja praticamente 

preenchido, chegamos a esta 

decisão após uma avaliação 

profunda da situação e depois 

de ouvir o setor, cujo apoio a-

preciamos, com o objetivo de 

garantir o bom desenrolar de um 

evento internacional tão impor-

tante, depois de encontrar datas 

alternativas adequadas no nosso 

calendário de feiras". 

     Assim, continua o comunica-

do, a preparação da Alimentaria 

e Hostelco, organizada pela Ali-

mentaria Exhibitions, empresa 

da Fira de Barcelona, prossegue 

com grande intensidade do pon-

to de vista comercial. N 

Norminha, 12/03/2020 
 

 A mulher que engravida durante 

o contrato de trabalho, ainda que 

no período de aviso-prévio, tem 

direito a estabilidade provisória, 

sendo irrelevante se o emprega-

dor ou a empregada tenha co-

nhecimento da gravidez. 

     Esse foi o entendimento apli-

cado pela 6ª Turma do Tribunal 

Superior do Trabalho ao conde-

nar uma empresa a pagar inde-

nização relativa à estabilidade 

provisória a uma empregada que 

engravidou durante o aviso-pré-

vio. A gravidez só foi confirmada 

meses após o fim do contrato. 

     O relator do recurso, ministro 

Augusto César, observou que o 

atual posicionamento do TST é 

de conferir a garantia de estabi-

lidade provisória à trabalhadora 

gestante a partir do momento da 

concepção ocorrida no curso do 

contrato de trabalho, ainda que 

durante o aviso-prévio cumpri- 

do ou indenizado. “Essa garantia 

não visa apenas à proteção obje- 

Norminha, 12/03/2020 
     Ambos delitos de grande co-

moção quando cometidos, estes 

crimes sempre despertaram 

grandes discussões não só no 

contexto social, mas também de 

especialistas. Crimes sujeitos 

ao apaixonante rito do Tribunal 

do Júri, ainda paira no ar a dú-

vida acerca da tênue linha que 

os separa. De maneira objetiva, 

apontarei o campo de incidência 

de cada um. 

     O aborto, para o professor 

Rogério Greco, conceitua-se na 

interrupção voluntária da gesta-

ção com a morte do produto da 

concepção. Com previsão nos 

artigos 124 (aborto praticado 

pela gestante ou com seu con-

sentimento), 125 (aborto provo-

cado por terceiro, sem o con-

sentimento da gestante), 126 (a-

borto provocado com o con-

sentimento da gestante), fica o 

questionamento: em que mo-

mento a prática abortiva torna-

se homicídio? Aliás, isso é pos-

sível? 

     Inicialmente, carece de aten-

ção o fato de se verificar junto ao 

caso concreto as circunstâncias, 

eis que o art. 128, do Código 

Penal, possui excludentes de 

ilicitude para o médico que co-

mete o aborto como único meio 

de salvar a vida da gestante (AD 

PF 45) ou se a gravidez é resul-

tante de estupro. 

     Desta forma, como sempre 

destacado, toda explicação é fei-

to em tese, porque situações 

concretas necessitam de análise 

baseadas em situações concre-

tas para sua correta definição. N 

David Conley de Azevedo Lima 

Advogado criminalista. 

advocaciadavidconley@outlook.com 

 

Quando um aborto se torna homicídio? 

tiva da gestante, mas, sobretu-

do, à tutela do nascituro (aquele 

que há de nascer)”, afirmou. 

     Segundo o relator, de acordo 

com a Súmula 244, item I, do 

TST, não é indispensável, para o 

reconhecimento da garantia de 

emprego, que a confirmação da 

gravidez tenha ocorrido antes da 

rescisão contratual. “É exigido 

somente que ela esteja grávida e 

     Dito isso, de maneira bem di-

reta, quando houver nidação já 

há falar-se em aborto. Ademais, 

deve-se verificar o momento da 

interrupção voluntária daquela 

gestação. Em casos de partos 

normais, até o rompimento da 

bolsa miniótica é aborto, após é 

homicídio (art. 121, do CP); na 

cesária, até a primeira incisão 

entende-se que seja aborto, en-

quanto que após já se fala em 

homicídio. 
 

 
 

     Insta consignar, por fim, a 

modalidade prevista no art. 123, 

do CP (infanticídio), cujo com-

portamento da mãe seja o de 

matar seu filho sob a influência 

do estado puerperal, definido 

como o tempo entre o despren-

dimento da placenta até o status 

quo ante ao procedimento ges-

tacional, no qual a mãe está sob 

forte abalo em sua psíque e vul-

nerável a ocorrência de crises. 

 

Mulher que engravidou durante aviso-
prévio receberá indenização 

que a dispensa não tenha ocor-

rido por justo motivo, e é irrele-

vante que o empregador ou a 

empregada tenham conheci-

mento do estado gravídico”, 

concluiu. A decisão foi unânime. 

Com informações da assessoria 

de imprensa do TST. N 

Consultor Jurídico 

 

Para o TST, a mulher tem direito à estabilidade provisória se a 

gravidez teve início durante o contrato de trabalho, sendo 

irrelevante se ela ou o empregador tinham conhecimento 
 

 

 

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! 

Norminha, 12/03/2020 
      A JBS Ambiental, divisão da 

JBS Novos Negócios responsá-

vel pela gestão de resíduos nas 

operações da companhia, rea-

proveitou no ano passado 17 mil 

de toneladas de resíduos diver-

sos. O volume é 15% maior do 

que o registrado em 2018, quan-

do a empresa reutilizou 14,5 mil 

toneladas de materiais, infor-

mou a JBS no dia 04/03. 

     Em 2019, três tipos de resí-

duos tiveram aumento mais ex-

pressivo: papelão (passou de 3 

mil para 4 mil toneladas), plás-

ticos (de 2,8 mil t para 3,4 mil t) 

e metais (8 mil t contra 6,1 mil t 

no ano anterior). O volume de 

plástico reaproveitado pela em-

presa no último ano é equiva-

lente a 567 milhões de sacolas 

de supermercado que deixaram 

de ser despejadas no meio am-

biente. 

     Os materiais são processa-

dos pela JBS Ambiental no pro-

cesso de ciclo fechado e reinse-

ridos como matéria-prima para 

outras funcionalidades nas ope-

rações da própria companhia. 

“Nosso objetivo é dar utilidade 

ao material o maior tempo pos-

sível dentro da cadeia, gerar va-

lor aos produtos, recursos e ma-

teriais e reduzir os resíduos, 

promovendo um ganho susten-

tável completo”, afirmou em no-

ta a diretora da JBS Ambiental, 

Susana Carvalho. 

     Como exemplo da reutiliza-

ção desses resíduos, o plástico 

que vem das embalagens de ali-

mentos vira palete ou estrado 

utilizado para o transporte de 

produtos, saco de lixo e até 

mesmo serve de insumo para a 

fabricação de lixeiras, mesas e 

bancos em protótipos que a em- 

JBS Ambiental amplia 
gestão de resíduos em 2019, 

alta de 15% no total de 
materiais reaproveitados 

 

presa vem desenvolvendo para 

uso próprio. 

     A JBS também reaproveitou 

mais de 50 mil litros de óleos, 

graxas e similares no ano pas-

sado, ampliando em 32% (12 

mil litros) o volume de 2018 (38 

mil litros). Esse material é des-

tinado para reciclagem. 

     Expansão 

     Entre os fatores que contri-

buíram para o aumento do rea-

proveitamento de resíduos na 

cadeia produtiva, estão a aber-

tura de unidades da JBS Ambi-

ental e a modernização de ope-

rações já existentes, disse a 

companhia. Ao todo, a empresa 

já opera dez unidades de reci-

clagem nos estados de Goiás, 

Minas Gerais, Mato Grosso do 

Sul e São Paulo. 

     Somente em 2019, foram i-

nauguradas duas centrais de re-

síduos, incluindo as plantas de 

Goiânia e Senador Canedo, am-

bas em Goiás. Além das aber-

turas, a empresa investiu na mo-

dernização de três unidades no 

estado de São Paulo: Andradina, 

Barretos e Lins. Somadas, as 

inaugurações e reformas totali-

zam R$ 1,6 milhão em inves-

timentos feitos pela JBS Ambi-

ental no ano passado. 

     Para 2020, a JBS Ambiental 

prevê inaugurar outras duas 

centrais. Pretende ainda ampliar 

e modernizar as unidades de 

Campo Grande (CG1 e CG2) e 

Naviraí, em Mato Grosso do Sul, 

e Ituiutaba (MG). N 

CARNETEC 

  

 

http://www.norminha.net.br/
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://www.conjur.com.br/2020-mar-05/mulher-engravidou-durante-aviso-previo-recebera-indenizacao
https://go.hotmart.com/A20470095V
https://go.hotmart.com/A20470095V
https://www.carnetec.com.br/Industry/News/Details/90783

