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Norminha, 23/03/2020 
    A MP 927/2020, publicada na 

noite do último domingo, 22 de 

março, foi editada com o obje-

tivo de trazer ao empregador al-

gumas ferramentas para ameni-

zação quanto aos impactos da 

pandemia de Coronavírus nas 

relações de trabalho. 

     Importante ressaltar que a 

medida é expressa ao determi-

nar que a validade destas ações 

é restrita ao período de duração 

do estado de calamidade públi-

ca, reconhecido na semana pas-

sada por meio do Decreto Legis-

lativo nº 6, de março/2020, bem 

como que as ações devem ser 

sempre norteadas pela intenção 

de manutenção dos empregos e 

da renda mínima dos emprega-

dos. 

     Embora o objetivo deste in-

formativo não seja esgotar a ma-

téria, porque são inúmeros os 

desdobramentos jurídicos que 

podem advir da medida, listare-

mos abaixo as principais altera-

ções trazidas pela referida Medi-

da Provisória: 

     Determina que o estado de 

calamidade pública, causado 

pela pandemia do COVID-19, 

constitui hipótese de força maior 

para fins trabalhistas. Este é um 

ponto muito importante, uma 

vez que possibilita não apenas a 

adoção das medidas previstas 

na  MP, mas  também de  outras 

ferramentas constantes na pró-

pria CLT, tal como a redução de 

jornada e salários em até 25%, 

nos termos do art. 503 e obser-

vados os limites constitucionais 

quanto à matéria. 

     Teletrabalho e home office 

     Equipara ambas as figuras 

jurídicas de regime de jornada 

para este contexto em específico 

do Coronavírus; 

     Permite a alteração do regi-

me presencial para o trabalho à 

distância mediante simples co-

municação com 48h de antece-

dência; 

     Dispensa a necessidade de 

acordo individual ou coletivo e 

também de registro prévio da al-

teração, deixando inteiramente a 

cargo do empregador a defini-

ção do regime de trabalho nes-

tas condições; 

     Necessidade de elaboração 

de contrato escrito, antes ou até 

30 dias após a mudança para o 

regime de teletrabalho, fixando 

questões relativas à responsabi- 

 

 

 

lidade pelos materiais necessá-

rios para o trabalho remoto e re-

embolso de despesas eventual-

mente arcadas pelo empregado; 

     Possibilidade de forneci-

mento de equipamentos em re-

gime de comodato ao emprega-

do; 

     Fixa que o tempo de uso de 

aplicativos e programas de co-

municação, fora da jornada nor-

mal de trabalho, não se constitui 

como tempo à disposição, pron-

tidão ou sobreaviso, salvo ajuste 

individual ou coletivo em con-

trário; 

     Permite a adoção do teletra-

balho para estagiários e apren-

dizes de forma expressa. 

     Antecipação de férias e feria-

dos não religiosos 

     Permite a antecipação de fé-

rias individuais mesmo quando 

o período aquisitivo ainda não 

estiver completo; 

     Permite a antecipação de fé-

rias mediante comunicado ao 

empregado com apenas 48h de 

antecedência; 

     Permite a antecipação de pe-

ríodos futuros de férias median-

te acordo individual escrito; 

     Possibilidade de suspensão 

de férias e licenças para profis-

sionais que desempenhem fun-

ções essenciais; 

     Possibilidade de pagamento 

do adicional de um terço após a 

concessão das férias, até a data 

em que seria devida a gratifi-

cação natalina; 

     Possibilidade de pagamento 

das férias até o quinto dia útil do 

mês subsequente ao do início 

do seu gozo; 

     Possibilidade de concessão 

de férias coletivas mediante 

simples comunicado aos em-

pregados com 48h de antece-

dência, dispensada a comunica-

ção prévia ao Ministério da E-

conomia e aos sindicatos pro-

fissionais; 

     Possibilidade de antecipação 

do gozo de feriados não reli-

giosos mediante comunicação 

prévia de 48h. Em se tratando de 

feriados religiosos, a antecipa-

ção também é possível, contudo 

depende de concordância indi-

vidual e escrita do empregado. 

     Banco de horas 

     Permite-se a interrupção das 

atividades pelo empregador e a 

compensação futura do período 

de inatividade mediante institui-

ção de regime especial de Banco 

O que muda nas relações de 
trabalho após a MP 927/20? 

 

Norminha, 26/03/2020 
     O Serviço Social da Indústria 

(SESI) lançou o Guia SESI para 

prevenção da Covid-19 nas em-

presas. O manual, produzido por 

médicos do trabalho e infectolo-

gistas do SESI, tem como objeti-

vo auxiliar empresas a combater 

a disseminação da doença no 

ambiente laboral. 

     Gestores e trabalhadores po-

derão conferir desde informa-

ções mais básicas para se iden-

tificar casos suspeitos, formas 

de transmissão e grupos de ma-

ior risco para a Covid-19, até um 

passo a passo para ajudar em-

presas a criarem planos de con-

tingenciamento da doença e a 

envolverem fornecedores e ope-

radoras no combate à pandemia. 

     De acordo com o gerente-

executivo de Saúde e Segurança 

na Indústria do SESI, Emmanuel 

Lacerda, a consolidação da car-

tilha teve como base informa-

ções de instituições de referên-

cia técnico-científica mundiais 

no assunto e orientações do Mi-

nistério da Saúde. O conteúdo 

também estará em constante a-

tualização a partir de mudanças 

em protocolos nacionais e in-

ternacionais. 

     “Esse guia é essencial para  

uma boa gestão e enfrentamento 

ao coronavírus nos ambientes 

de trabalho”, destaca. “A partir 

dessas  informações,  as  empre-

sas podem analisar os riscos as-

sociados à transmissão do coro-

navírus no seu ambiente de tra-

balho para traçar planos e medi-

das de controle de acordo com 

as políticas de cada empresa.” 

     O guia reforça a importância 

de empresas e trabalhadores se-

guirem as orientações de con-

duta pessoal consolidadas pela 

Organização Mundial da Saúde 

(OMS) e pelo Ministério da Saú-

de. Manter as pessoas informa-

das sobre a doença e estimular a 

redução de contatos físicos e a 

higiene constante das mãos está 

entre as principais medidas que 

as empresas devem tomar. 

     O manual recomenda, ainda, 

que a empresa reforce o papel de 

seu serviço médico na orienta-

ção dos funcionários e de seus 

familiares e na divulgação dos 

contatos dos serviços oficiais de 

saúde - Disque Saúde 136 e a-

plicativo do Sistema Único de 

Saúde (SUS). Esses canais rece-

bem atualizações frequentes so-

bre informações falsas, informa-

tivos sobre a doença, autodiag-

nóstico e mapa indicando as 

unidades de saúde mais próxi-

mas. 

     Empresas devem preparar o 

ambiente para evitar a contami-

nação 

     Outra recomendação do SESI 

é preparar o ambiente para evitar 

a contaminação. Entre as medi-

das prioritárias está estabelecer 

políticas e práticas de flexibiliza-

ção do local e horário de traba-

lho para reduzir contato social 

na empresa. Além disso, reco-

menda-se disponibilizar mate-

riais de higiene pessoal e dos e-

quipamentos, como álcool em 

gel e lavabos, e fixar em vários 

locais lembretes sobre as medi-

das de higiene e etiqueta respi-

ratória. 

     Conforme a cartilha, é funda-

mental aumentar a limpeza do 

local de trabalho, com desinfec-

ção de superfícies de equipa-

mentos e mobiliário, e evitar o 

compartilhamento de objetos 

que são tocados por mão e boca, 

como celular, computador e be-

bedouro, entre os trabalhadores. 

Os equipamentos de proteção 

individual também devem ser 

constantemente higienizados. 

 

 

 

SESI lança guia que orienta empresas em 
planos de combate ao coronavírus 

de Horas; 

     Necessária a existência de a-

cordo escrito; 

     Compensação deve ser feita 

no prazo máximo de 18 meses 

após o encerramento do estado 

de calamidade pública, podendo 

ensejar prorrogação de jornada 

até o limite de até 2 horas diá-

rias, observando-se ainda o li-

mite diário da jornada até 10 ho-

ras. 

     Suspensão das exigências 

administrativas em segurança e 

saúde no trabalho 

     Suspensa a obrigatoriedade 

de realização de exames médi-

cos ocupacionais, clínicos e 

complementares, com exceção 

dos exames demissionais nos 

casos em que não tenha sido 

realizado nenhum exame nos 

180 dias que antecederam o 

desligamento; 

     Os exames suspensos devem 

voltar a ocorrer após 60 dias do 

término do estado de calamida-

de pública; 

     Suspensa a necessidade de 

treinamentos periódicos e even-

tuais previstos em normas regu-

lamentadoras, os quais devem 

ser realizados no prazo de 90 

dias após o término do estado 

de calamidade pública; 

     Desnecessidade de novas e-

leições para constituição da 

CIPA, que poderá ser mantida 

durante o estado de calamidade 

pública, dispensando-se a 

realização de novas eleições. 

     Diferimento do recolhimento 

do FGTS 

     Exigibilidade suspensa com 

relação as competências de 

março, abril e maio de 2020; 

     Possibilidade de recolhi-

mento posterior em até 6 parce-

las mensais, com vencimento no 

7º dia de cada mês a partir de 

julho/2020, parcelamento este 

que não impedirá a emissão de 

certificado de regularidade; 

     Prorrogação dos prazos dos 

certificados de regularidade e-

mitidos antes da entrada em vi-

gor da MP pelo período de 90 

dias; 

     Obrigatoriedade de declara-

ção das informações até junho/ 

2020; 

     Em caso de rescisão, devem 

ser pagos todos os valores ainda 

não quitados dentro do prazo le-

gal. N 

Fonte: Marins Bertoldi 

Advogados CIPANET 

 

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.c

om/A20470095V 

Adquira o produto agora 

mesmo e colabore com a 

sustentabilidade de Norminha! 

Muito Obrigado! 

 

     O que fazer se a empresa tem 

casos suspeitos de Covid-19? 

     O guia do SESI destaca que é 

preciso criar um fluxo para rápi-

da identificação e isolamento de 

casos suspeitos de corona-ví-

rus. Para isso, é preciso que se 

criem procedimentos de gestão 

e que sejam oferecidos treina-

mentos de trabalhadores para 

implementar as medidas defini-

das. 

     O SESI sugere ainda que as 

empresas definam medidas de 

proteção considerando as con-

dições de cada pessoa, exposi-

ção a riscos e urgência na exe-

cução do trabalho. No caso de 

condições individuais, reco-

menda-se adotar medidas de 

maior proteção a pessoas com 

mais de 60 anos e que tenham 

problemas de saúde. As mulhe-

res grávidas e que estão ama-

mentando também precisam de 

mais cuidados, recomenda a 

cartilha. 

     Em relação a reduzir a expo-

sição a riscos, é preciso estar a-

tento a profissionais que apre-

sentam sintomas ou contato 

próximo ou prolongado com ca-

sos suspeitos e confirmados e a 

trabalhadores que estejam com 

frequência em locais de grande 

densidade populacional, como 

escolas e hospitais. Outro grupo 

que precisa de atenção especial 

são os que precisam visitar cli-

entes ou realizam viagens fre-

quentes. 

     Outro aspecto a ser conside-

rado nos planos de contingência 

são os trabalhos essenciais que 

não podem ser interrompidos 

por lei e os prioritários de cada 

empresa. Acesse o Guia aqui. N 

Fonte: SESI Proteção 
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Norminha 26/03/2020 
©José Augusto da Silva Filho 

   Dados do Ministério da Saúde 

apontam que, em 10 anos, o 

país registrou quase 70 mil ca-

sos de lesões por esforço repeti-

tivo, ou seja, 1 em cada 3 lesões 

no local de trabalho e 3 em cada 

4 distúrbios osteomusculares 

são registrados. 

     Um dos fenômenos de um 

novo modelo de produção, que 

ganhou a denominação de Quar-

ta Revolução Industrial ou In-

dústria 4.0, o exoesqueleto é a 

mais nova de uma série de ini-

ciativas para a melhoria das 

condições ergonômicas dos o-

peradores, como os ganchos gi-

ratórios, braço mecânico, part 

nes, talha, dentre várias outras.  

     Projetado para reduzir o es-

forço físico dos trabalhadores e,  

ANAMT 
divulga 

recomendação 
sobre 

assistência 
presencial e 
remota ao 

trabalhador 
Norminha, 26/03/2020 
 Considerando o importante pa-

pel do médico do trabalho no a-

tendimento em atenção primária 

de saúde e seu papel de acesso 

mais rápido à assistência à saú-

de para milhares de trabalha-

dores, a Associação Nacional de 

Medicina do Trabalho (ANAMT) 

divulga, nesta segunda-feira 

(23/03), uma nova Recomenda-

ção, com o tema: Atuação do 

Médico do Trabalho e Assistên-

cia Presencial e Remota ao Tra-

balhador Durante o Enfrenta-

mento da Crise do Covid-19. 

https://go.hotmart.com/A20470

095V 

Clique e compre as 59 

dinâmicas em vídeo 

     O documento aborda tópicos 

importantes para os especia-

listas, como a sobrecarga do 

sistema de saúde, cuidados no 

atendimento presencial e proto-

colos de segurança. 

     Clique aqui para conferir a 

Recomendação ANAMT Nº 004/ 

2020 na íntegra. N 

na busca das soluções para que 

o operador execute a atividade 

com mais qualidade, é um im-

portante desafio que está ineren-

te às práticas da Indústria 4.0 

     Como o nome deixa claro, 

um exoesqueleto se trata de uma 

espécie de esqueleto artificial 

usado de forma externa pelo 

usuário, quase como se fosse 

uma roupa. Através do uso de 

metais resistentes e truques da 

engenharia moderna, esses a-

cessórios ampliam em diversas 

vezes a capacidade física de uma 

pessoa. 

     Algo que parece restrito aos 

super-heróis que povoam os 

quadrinhos, cinemas e jogos, 

mas que está cada vez mais pró-

ximo de se tornar realidade. Sur-

gidos na ficção produzida du-

rante o século XIX, os exoes- 

 

Imagine correr dezenas de quilômetros sem suar, pular distâncias equivalentes a um campo de futebol 

e levantar toneladas com nenhum esforço. 

Marfrig anuncia que passa a 
fabricar e distribuir álcool gel 

Norminha, 26/03/2020 
      A Marfrig informou na terça-

feira (24) que vai iniciar a pro-

dução de álcool gel em sua uni-

dade de Promissão (SP). O pro-

duto será utilizado na higieniza-

ção das fábricas e será distri-

buído gratuitamente aos funcio-

nários, instituições assistenciais 

e hospitais localizados nos mu-

nicípios nos quais a companhia 

tem operações, disse a Marfrig 

em nota. 

     A unidade de Promissão, on-

de a empresa tem operações de 

abate e desossa, também inclui 

uma fábrica de produtos de lim-

peza. Agora, a unidade será des-

tinada à produção de 10 tone-

ladas mensais de álcool gel, 

produto utilizado na prevenção 

do contágio do novo corona-

vírus. 

     O primeiro lote será distri-

buído para as 12 unidades da 

companhia instaladas no Brasil. 

Os lotes seguintes serão desti-

nados aos 18 mil colaboradores 

da Marfrig no país e doados para 

as instituições assistenciais e os 

hospitais. 

     A produção, distribuição e 

doação de álcool gel é uma das 

ações adotadas pela Marfrig em 

razão da pandemia de covid-19. 

No último fim de semana, a 

companhia publicou o compro-

misso  de  manter  a operação – 

 
 

 

queletos projetados para o uso 

humano estão a cada dia mais 

próximos de serem produzidos 

em larga escala. Vai demorar um 

pouco até conseguirmos uma 

armadura como a do “Homem 

de Ferro”, mas “exoesqueletos 

biônicos” já estão sendo testa- 

 

seguindo à risca os protocolos 

das autoridades de saúde – de 

todas as suas unidades no Bra-

sil, Uruguai, Argentina, Chile e 

Estados Unidos, contribuindo, 

assim, para a segurança alimen-

tar da população. 

     A Marfrig também anunciou 

a doação de R$ 7,5 milhões para 

o Ministério da Saúde para a 

compra de 100 mil testes rápi-

dos para diagnosticar o novo 

coronavírus. N 

CARNETEC 

O Exoesqueleto e a caracterização das condições de trabalho 

dos e usados 

     O exoesqueleto é leve, acom-

panha os movimentos do fun-

cionário em total sincronia e fa-

cilita justamente aqueles movi-

mentos que exigiriam maior es-

forço, absorvendo o peso do 

tronco, dos braços ou do corpo 

todo. Ele traz conforto, suporta 

peso, reduz o esforço no decor-

rer da jornada e retira a fadiga 

muscular do trabalhador. 

     Há uma marca norte-ameri-

cana suitX e outra suíça Noonee 

que se destacam. Estes dão a-

poio às pernas do trabalhador e 

funcionam como uma cadeira, 

sustentando o corpo quando a 

pessoa agacha. Já os outros são 

vestidos como coletes e dão 

sustentação  ao  tronco  e  mem- 

bros superiores. 

59 Dinâmicas agora em vídeo!!! 

* + de 50 dinâmicas pensadas 

exclusivamente para o 

desenvolvimento de pessoas. 

* Todas as dinâmicas com 

vídeos explicativos para melhor 

compreensão e execução. 

* Conclusão e aplicação de 

fácil compreensão por qualquer 

pessoa. 

* Extra: arquivos em PDF. 

Clique no link 

https://go.hotmart.com/A20470

095V  

     Os funcionários que utilizam 

os novos trajes conseguem rea-

lizar suas tarefas com maior er-

gonomia e menor esforço, o que 

não apenas dá a eles maior con-

forto na jornada de trabalho, 

mas também mais agilidade e e-

nergia. 

A Gestão de Riscos Ocupacionais 
e a Ergonomia 

 

FCA é a primeira empresa da América Latina a adotar exoesqueletos 

no processo produtivo. 

 
     Como a Caracterização das 

Condições de Trabalho nos ter-

mos da Portaria Nº 6.730, de 09 

de março de 2020, DOU 12/03/ 

2020, que aprova a nova reda-

ção da NR 1 (Disposições Gerais 

e Gerenciamento de Riscos Ocu-

pacionais), onde no ítem 1.5.3. 

2.1 deve considerar as condi-

ções de trabalho, nos termos da 

NR 17 (Ergonomia), que visa a 

estabelecer as diretrizes e os re-

quisitos que permitam a adapta-

ção das condições de trabalho 

às características psicofisiológi-

cas dos trabalhadores, de modo 

a proporcionar conforto, segu-

rança, saúde e desempenho efi-

ciente, e não apenas aos aspec-

tos biomecânicos e fisiológicos, 

relacionados ao levantamento, 

transporte e descarga de mate-

riais, ao mobiliário e outros, es-

tudos e pesquisas devem ser re-

alizados com relação aos exo-

esqueletos para viabilizar na 

prática medidas ergonômicas no 

ambiente de trabalho, com rela-

ção principalmente às questões 

psicossociais e repetitividade, 

ou seja, requisitos importantís-

simos voltados ao homem. 

     Os aspectos psicossociais e 

de transtornos mentais relacio-

nados ao trabalho é uma matéria 

relevante, diante deste fenône-

mo de um novo modelo de pro-

dução e forma de trabalhar,ou 

seja, Indústria 4.0, pois dentro 

do princípio da ergonomia 

quanto aos aspectos psicoso-

ciais, os ambientes deve propor-

cionar níveis de demandas 

quantitativos e qualitativos se-

guros para a saúde, assegu-

rando que os trabalhadores pos-

sam lidar com demandas físicas, 

cognitivas e emocionais de tra-

balho requeridas pela produção, 

principalmente pelas demandas 

e ritmo de trabalho requeridos. 

     Requer também, níveis sau-

dáveis de exigências emocio-

nais, monitorando  situações  de 

ocultações; planejamento de 

previsibilidade e antecipação de 

situações negativas de estresse, 

assegurando a informação ante-

cipada das mudanças de planos 

de trabalho que resultem demis- 

sões intempestivas, reduções de 

salário e outras formas de mu-

danças diminutivas de renda e 

custeio das despesas ordinárias 

dos trabalhadores e, estimular 

tratamento justo e respeitoso 

nas relações pessoais no am-

biente de trabalho. 

     No Brasil as doenças ocupa-

cionais com nexo causal com-

provado, muitas vezes são noti-

ficados tardiamente, sendo ideal 

que haja sempre uma ação de 

planejamento, a fim de evitar os 

adoecimentos e acidentes do 

trabalho. 

     Em 2018 foi publicada a Por-

taria 262/2018, criando um Gru-

po de Estudo Nacional, denomi-

nado GE Utilização de Exoes-

queleto, com o objetivo de reali-

zar estudos a respeito da exis-

tência de riscos ergonômicos 

pela utilização de exoesquele-

tos, mas nao evoluiu, pois esta-

mos até o momento sem os re-

sultados definitivos desses es-

tudos e pesquisas. 

     Concluindo, a Gestão de Ris-

cos Ocupacionais - GRO e o res-

pectivo Programa de Gestão de 

Riscos - PGR, onde a Ergono-

mia, está sob este guarda chuva, 

deve-se privilegiar que os indi-

víduos (trabalhadores) tenham 

um papel ativo, levando-se em 

consideração, que trata-se de 

um sujeito-político e diante des-

te ponto de vista, não devemos 

apenas enfocar o conhecimento 

de forma tecnicista (fatores me-

cânicos ergonômicos), mas sim 

levar consideração, os aspectos 

psicossociais do homem, ou se-

ja, os humanísticos. 

     Se assim considerarmos, es-

taremos melhorando a qualida-

de de vida, em todas as suas di-

mensões, de todos os envolvi-

dos na área de segurança e saú-

de no trabalho e de todos os tra-

balhadores da organização. N 

 

Por José Augusto da Silva Filho 

Jornalista - Registro nº 0089062 

Consultor Técnico em Segurança e 

Saúde Ocupacional 

Técnico de Segurança do Trabalho 

Auditor Líder em Sistemas de 

Gestão em SST 

Redação  

http://www.norminha.net.br/
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Norminha, 26/03/2020 
Mario Girasole* 

       O novo coronavírus não tem 

pernas; somos nós as pernas do 

vírus. A relação parece intuitiva, 

mas as consequências para evi-

tar drasticamente o contágio das 

pessoas e tratar os doentes exi-

gem aprendizado rápido, aplica-

ção assertiva dessas lições e 

disciplina de todos em seguir as 

orientações das autoridades de 

Saúde. 

     Meu país, a Itália, está apren-

dendo a lidar com a doença, pa-

gando ainda um preço altíssimo 

de centenas de mortes por dia e 

um sistema de saúde à beira do 

colapso. Cerca de 10% dos afe-

tados são médicos e enfermei-

ros, um tributo enorme dessas 

categorias. O que de mais valio-

so podemos dividir com o mun-

do segue a comunidade cientí-

fica: o máximo isolamento é o 

maior instrumento de combate 

ao vírus. 

     A pandemia expõe a fragili-

dade sanitária do mundo globa-

lizado. Mas a doença, além de 

viajar no espaço, viaja também 

no tempo. Estarmos, no Brasil, a 

algumas semanas do que ocorre 

hoje na Itália. E isso é uma opor-

tunidade de aprendizado para li-

mitar o potencial impacto em 

milhões de vidas. Podemos mu-

dar o futuro! 

     A comunicação pública não 

pode ultrapassar o equilíbrio en-

tre informação, conscientização 

e pânico. Este mês, vazou um 

comunicado sobre o fechamento 

da Lombardia, a região na Itália 

Setentrional  mais  atingida,  o 

Norminha, 26/03/2020 
      Por meio da Divisão JBS Hi-

giene & Limpeza, a JBS vai ini-

ciar a produção de 2 milhões de 

sabonetes que serão distribuí-

dos em diferentes regiões do 

país, informou a companhia na 

terça-feira (24). 

     Ao todo, serão doados mais 

de 300 mil kits a partir da pró-

xima segunda-feira (30). O pro-

duto será destinado a lares de 

idosos próximos às fabricas da 

empresa e favelas das cidades 

do  Rio de  Janeiro e  São Paulo,  

estabilidade da conectividade, a 

difusão eficaz das informações, 

a produtividade do trabalho re-

moto e a continuidade profícua 

dos estudos. 

     As redes de telecomunica-

ções móveis permitem a análise 

dos fluxos agregados e anôni-

mos de deslocamento de pes-

soas para o transporte público 

ou grandes eventos. Assim co-

mo ocorre na Itália, seria im-

portante adaptar, no Brasil, es-

sas ferramentas para estudar a 

resposta de taxa de movimen-

tação do fluxo de pessoas às 

medidas restritivas adotadas pe-

los governos. 

     A certeza que temos é que 

essa crise passará e deixará le-

gados importantes nas relações 

pessoais, de trabalho e de estu-

do. Além da vacina do Covid-19, 

teremos novos anticorpos de 

consciência coletiva do impacto 

das nossas ações individuais e 

para o uso racional de recursos 

escassos, a começar pelo do 

nosso tempo. Os meios digitais 

são os aliados fundamentais 

dessa evolução. 

N 

 

 Mario Girasole, italiano e brasi-

leiro, é vice-presidente da TIM 

Brasil 

que provocou corrida noturna 

aos trens para sair da área. Ou 

seja, um erro de comunicação 

gerou aglomeração e desloca-

mento em massa, efeito contrá-

rio ao desejado. 

     O combate à doença exige 

diálogo e coordenação entre a-

ções do Governo e de poderes 

locais. A Itália não é um país fe-

deral e, mesmo assim, num pri-

meiro momento, a desarticula-

ção entre regiões e estado cen-

tral criou desorientação da po-

pulação. O Brasil tem que tomar 

ainda mais cuidado nesse senti-

do. 

 

     No Brasil, medidas impor-

tantes, como restrições a comer-

cio, escolas, transportes e entre-

tenimento, estão sendo defini-

das em um estágio muito ante-

rior ao que aconteceu na Itália, o 

que é crucial para o controle fu-

turo do contágio. Porém, as me-

didas serão eficazes somente 

com a disciplina da população 

em limitar movimentos e deslo-

camentos. 

     Nessa crise, as tecnologias e 

as telecomunicações são supor-

te fundamental para a manuten-

ção das relações profissionais, 

de estudo e de trabalho. Na Itália 

e no Brasil, as operadoras se 

movimentaram para garantir a  

em ação coordenada junto à 

Central Única das Favelas (Cu-

fa), que será responsável pela 

distribuição nas duas cidades. 

Colaboradores da empresa em 

todo o país também serão bene-

ficiados com a ação. 

     Os sabonetes serão produzi-

dos na planta da JBS Higiene & 

Limpeza localizada em Lins 

(SP). A expectativa é que até o 

dia 4 de abril todos os kits já 

tenham sido entregues. A ação 

faz parte do programa de res-

ponsabilidade  social  da  JBS 

As pernas do Covid-19 e as lições da Itália 

 

JBS doará 2 milhões de sabonetes em lares 
para idosos e favelas em SP e Rio 

 

Favelas e Lares para idosos 

serão beneficiados 

 

“Fazer o Bem Faz Bem”. N 

 

Norminha, 26/03/2020 
 

  A plataforma de soluções habi-

tacionais MRV anunciou mais 

uma ação de sustentabilidade 

para contribuir positivamente 

com a agenda de mudanças cli-

máticas. Agora, a empresa faz 

parte do Programa Compromis-

so Com o Clima, iniciativa cria-

da em 2017 por Itaú Unibanco e 

Natura, com o apoio do Instituto 

Ekos Brasil, para selecionar pro-

jetos que reduzem emissões de 

gases efeito estufa e, paralela-

mente, geram benefícios sociais 

e ambientais. 

     Desde 2015, a MRV é uma 

empresa “Carbono Zero”, já que 

vem compensando 100% de 

suas emissões diretas de CO2, 

além de toda energia elétrica 

consumida. Com a adesão ao 

Programa Compromisso com o 

Clima, será possível diversificar 

os investimentos em projetos 

rastreáveis por diferentes pa-

drões do mercado de carbono. 

     Além da MRV, empresas co-

mo Itaú Unibanco, Instituto Ekos 

Brasil, Lojas Renner, Natura 

Cosméticos e B3 estão unindo 

esforços para compensar emis-

sões de suas atividades, além de 

engajar mais empresas nesta 

prática. 

     Mercado de créditos de car-

bono 

     O mercado de carbono sur-

giu na década de 90. A partir do 

protocolo de Quioto os países 

signatários acordaram em limi-

tar ou reduzir suas emissões de 

gases  fazendo  com  que a redu- 

 

 

Empresa se une à grandes empresas nacionais para fomentar 

economia de baixo carbono 

ção das emissões passasse a ter 

valor econômico. 

     Para compensar as emissões 

na cadeia de produção da cons-

trução civil, lojas, escritórios e 

sites, a MRV realiza a compra de 

créditos de carbono. Esta com-

pra acontece por meio de com-

pensações, que são investimen-

tos em projetos socioambientais 

que contribuem ativamente para 

a diminuição de GEE em terri-

tório nacional. 

     Os projetos que recebem os 

investimentos precisam ter vali-

dações de instituições capazes 

de rastrear o mercado de carbo-

no, como American Carbon Re-

gistry (ACR), Climate, Commu-

nity and Biodiversity (CCB), 

Gold Standard (GS), Mecanismo 

de Desenvolvimento Limpo (M 

DL), Plan Vivo (PV) e Verified 

Carbon Standard (VCS). 

     “A sustentabilidade é um va-

lor para a MRV. As mudanças 

climáticas estão cada vez mais 

evidentes e o setor empresarial 

tem muito a contribuir para ter-

mos um planeta ambientalmente 

e socialmente sustentável. Esta-

mos otimistas em participar 

deste grupo seleto de empresas 

que querem um planeta melhor 

e precisamos estimular que 

mais companhias façam a ade-

são ao programa”, explica a es-

pecialista de sustentabilidade da 

MRV, Thais de Morais Souza. 

    Entenda o Compromisso com 

o Clima 

     Em 2017, Itaú Unibanco e 

Natura, com o apoio do Instituto 

Ekos Brasil, se uniram em uma 

parceria inédita e lançaram o E-

dital Compromisso com o Cli-

ma.  O intuito era unir forças pa- 

 

 

 

 

 

 

 

MRV adere ao Programa Compromisso 
com o Clima 

ra compensar suas emissões 

inevitáveis de processos produ-

tivos de maneira conjunta ao se-

lecionar projetos que reduzem 

emissões e geram benefícios so-

ciais e ambientais ao mesmo 

tempo. 

     A iniciativa foi um sucesso. 

Em 2020, as empresas lançarão 

o terceiro edital para seleção de 

projetos socioambientais. Os 

projetos selecionados pelo Pro-

grama são disponibilizados na 

Plataforma Ekos Social. Atual-

mente, a Plataforma conta com 

11 projetos vinculados ao Com-

promisso com o Clima. Estes 

projetos, que estão localizados 

nas cinco regiões do Brasil, vêm 

reduzindo emissões de Gases de 

Efeito Estufa e gerando impactos 

sociais e ambientais positivos. 

Atualmente, os projetos contam 

com mais de 750 mil créditos de 

carbono (equivalentes à 750 mil 

toneladas de CO2e) para com-

pensar emissões das organiza-

ções que se vincularem ao Pro-

grama. 

     Um dos diferenciais do Pro-

grama também é o seu modelo 

colaborativo de gestão. As orga-

nizações apoiadoras participam 

das tomadas de decisão e da 

definição de como os projetos 

devem ser avaliados, por exem-

plo. O Compromisso com o Cli-

ma permite ainda que as orga-

nizações tenham acesso trans-

parente aos dados dos projetos, 

seus impactos e riscos, além de 

compartilhar informações e boas 

práticas por meio da Plataforma 

Ekos Social. N 

 

CLIQUE AQUI E ASSISTA O VÍDEO CORPORATIVO 

 
 

http://www.norminha.net.br/
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=cTAOEkmvxww
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Atenção 
Norminha, 
26/03/2020 

Todos os cursos 

administrados por 

Norminha foram 

adiados por tempo 

indeterminado. 

Todos os profissionais 

que possuem suas 

inscrições concluídas 

já foram avisados e 

assim que passarmos 

por essa situação 

emergencial, iremos 

informar as datas de 

realização dos 

mesmos. 

Os demais cursos que 

estavam programados, 

logo que possível, 

iremos remarcar as 

datas e continuar com 

nosso trabalho, pois é 

dessa fonte que 

retiramos nosso 

sustento e manutenção 

das edições de 

Norminha. 

Agradecemos a todos 

que já participaram de 

nossos cursos e a 

todos que ainda irão 

participar! 

Saúde a todos! 

Químicos da Força Sindical e da CUT discutem medidas de 
proteção junto ao setor patronal por meio de negociação coletiva 

Norminha, 26/03/2020 
    Considerando a pandemia do 

novo Coronavírus no país, a FE-

QUIMFAR/Força Sindical e FET 

QUIM/CUT, juntamente com o 

Grupo CEAG-10 da FIESP, ela-

borou Carta conjunta informan-

do que as Federações e Sindica-

tos filiados deverão discutir com 

as empresas do setor medidas 

que visem resguardar a saúde 

dos trabalhadores, manter em-

pregos e minimizar o impacto e-

conômico, valorizando a nego-

ciação coletiva. 

     A FEQUIMFAR e seus Sindi-

catos filiados representam cerca 

de 135 mil trabalhadores no se-

tor industrial químico e plástico 

no Estado de São Paulo, que es-

tão distribuídos nos segmentos 

químicos, plástico, petroquími-

cos, abrasivos, fertilizantes, 

cosméticos, tintas e vernizes, 

entre outros, com data-base em 

1º de novembro. 

 

Norminha, 26/03/2020 
A ESTIMO TREINAMENTOS que 

tem na direção Evaldir Jesus de 

Morais realizou mais um curso 

de formação de Instrutores para 

Operadores de Empilhadeira em 

Ribeirão Preto (SP). 

     O curso proporcionou aos 

participantes a se tornarem ca-

pazes, de planejar, organizar, e-

xecutar e ministrar sua aula de 

modo que alcance se u objetivo 

especifico, distinguido qual e ou 

quais recursos a serem utiliza- 

      

Norminha, 26/03/2020 
A Marfrig informou na segunda-

feira (23) que está doando R$ 

7,5 milhões ao Ministério da 

Saúde para a compra de 100 mil 

testes rápidos para diagnosticar 

o coronavírus covid-19. 

     “Esperamos que nossa ini-

ciativa seja seguida por outras 

companhias brasileiras”, disse o 

fundador e presidente do Con-

selho de Administração da Mar- 

     Em consulta aos Sindicatos, 

foi verificada a paralisação de 

atividades em parte das empre-

sas, tanto em setores adminis-

trativos, quanto produtivo. 

     Portanto, diante disso, Quí-

micos da Força Sindical, da CUT 

e representantes patronais deve-

rão dialogar de forma coletiva a 

fim de enfrentar os desafios que 

virão em virtude da pandemia do 

novo Coronavírus. 

     Para Sergio Luiz Leite, Ser-

ginho, presidente da FEQUIM-

FAR e 1º secretário da Força 

Sindical, é importante que a ne-

gociação coletiva indique e via-

bilize medidas a serem tomadas 

para manter empregos e superar 

a crise: “O contexto atual exige 

cautela.  Temos responsabilida-

de e o momento é de agirmos 

coletivamente em busca de a-

ções que visem a proteção so-

cial em todas as suas esferas. A 

pauta  agora  é saúde  pública e 

 

dos para alcançar os objetivos 

nas atividades de treinamentos. 

     A satisfação dos participan-

tes foi exemplar, e destacamos a 

declaração de Marcio Rogerio 

Valeriano Farinasso, Técnico de 

Segurança do Trabalho da Unifi-

bra Equipamentos Industriais e 

Locação de Jardinópolis (SP): 

“O curso atendeu todas as mi-

nhas expectativas e dúvidas re-

lacionadas ao Treinamento para 

Operadores de Empilhadeira, 

tanto na parte teórica e pratica,  

frig, Marcos Molina dos Santos, 

em comunicado. 

     “Este é um momento de uni-

ão e de solidariedade.” 

     A empresa já tinha informado 

no sábado que manterá as ati-

vidades em pleno funcionamen-

to para atender às demandas na-

cional e internacional por carne 

durante o surto do coronavírus. 

     “Firmamos um compromisso 

com o Brasil, com nossos clien- 

medidas em defesa do emprego 

e da renda dos trabalhadores, 

bem como o combate à crise e-

conômica”. 

Centrais Sindicais no 

CODEFAT propõem o aumento 

das parcelas do seguro-

desemprego 

     Diante da pandemia do novo 

Coronavírus no país e as ocor-

rências de fechamento de em-

presas em todos os setores e a-

tividades, a Bancada dos Traba-

lhadores no CODEFAT (Conse-

lho Deliberativo do Fundo de 

Amparo ao Trabalhador), unani-

memente, solicita ao Conselho 

que seja autorizado o pagamen-

to de até 3 parcelas do seguro-

desemprego a ser praticada em 

caráter extraordinário. 

     Diante da paralisação de ati-

vidades em empresas em todos 

os setores e segmentos, acarre-

tando demissões em massa ou a 

suspensão de contratos de traba 

 

Novos Instrutores de Operador de 
Empilhadeira em Ribeirão Preto (SP) 

foi aplicado de forma clara e ob-

jetivo, com amplo conhecimento 

do Instrutor, Evaldir Jesus de 

Morais”. 

    A ESTIMO Treinamentos pos-

sui vários outros cursos de ca-

pacitação profissional e vem 

contribuindo para aplicação de 

medidas mais seguras e eficazes 

nas atividades dos Técnicos e 

Engenheiros de segurança do 

Trabalho no que diz respeito aos 

treinamentos aplicados aos tra-

balhadores. N 

Marfrig doa R$ 7,5 mi para compra de 100 
mil testes do coronavírus 

lho, e ainda considerando as di-

ficuldades econômicas que vi-

rão em virtude da pandemia, e, 

principalmente, os impactos na 

renda salarial dos trabalhadores, 

em especial, os de baixa renda, 

a Bancada dos Trabalhadores 

destaca a importância de mais 

três parcelas do seguro-desem-

prego a serem pagas a fim de 

beneficiar a todos os trabalha-

dores que forem atingidos pela 

modalidade da suspensão de 

contrato de trabalho. 

     A sugestão da Bancada dos 

Trabalhadores é de que o paga-

mento seja feito mensalmente, 

proporcional ao tempo de sus-

pensão do contrato de trabalho, 

de no máximo três meses, e o 

valor de cada parcela será limi-

tada a 1,5 Salário Mínimo. 

N 

A medicina no mundo do 
trabalho para os 

trabalhadores 
Norminha, 26/03/2020 
 

            Trabalhadores são todos os homens e mulheres que exercem 

atividades para o sustento próprio e/ou de seus dependentes, qual-

quer que seja sua forma de inserção no mercado de trabalho, nos 

setores formais ou informais da economia. Estão incluídos nesse 

grupo os indivíduos que trabalharam ou trabalham como emprega-

dos assalariados, trabalhadores doméstico, trabalhadores avulsos, 

trabalhadores agrícolas, autônomos, serviços públicos, trabalhado-

res cooperativados e empregadores, particularmente, os proprietá-

rios de micro e pequenas unidades de produção. São também consi-

derados trabalhadores aqueles que exercem atividades não remune-

radas, habitualmente, em ajuda a membro da unidade domiciliar que 

tem uma atividade econômica, os aprendizes e estagiários e aqueles 

temporários ou definitivamente afastados do mercado de trabalho por 

doença, aposentadoria ou desemprego. 

     As mudanças que se processam no “mundo do trabalho”, com a 

superposição dos padrões antigos e das novas formas de adoeci-

mento dos trabalhadores, decorrentes da incorporação de tecnolo-

gias e estratégias gerenciais, bem como o aumento acelerado da for-

ça de trabalho inserida no setor informal, estimada há mais de duas 

(2) décadas passadas, que 57% da População Economicamente Ativa 

(PEA), exigem dos serviços de saúde ações que contemplem políticas 

de saúde e segurança no trabalho mais eficazes.  

     É preciso observar de forma objetiva que, nos termos da Política 

Nacional, definida há mais de duas décadas passadas, as ações de 

saúde do trabalhador na rede de serviços devem ser assumidas pelo 

sistema como um todo, tendo como porta de entrada a rede básica 

de saúde e como retaguarda técnica os Centros de Referência em 

Saúde do Trabalhador e os níveis mais complexos desse sistema. 

Pretende-se, dessa forma, que as ações atinjam todos os trabalha-

dores do país, cumprindo o preceito constitucional e as determi-

nações da Lei Orgânica da Saúde (LOS) nº 8.080/1990. A preparação 

de um artigo como este, ora apresentado aos leitores, servirá para 

estímulo para a atuação dos profissionais responsáveis pela atenção 

aos trabalhadores no sistema de saúde, na qual tem sido uma de-

manda de todos aqueles que se dedicam ao campo da saúde do tra-

balhador.  

     Entre os determinantes da saúde do trabalhador estão compreen-

didos os condicionantes sociais, econômicos, tecnológicos e orga-

nizacionais responsáveis pelas condições de vida e os fatores de 

risco ocupacionais: físico, químicos, biológicos, mecânicos e aque-

les decorrentes da organização laboral, presentes nos processos de 

trabalho. Logo, as ações de saúde do trabalhador têm como foco as 

mudanças nos processos de trabalho que contemplem as relações 

saúde-trabalho em toda a sua complexidade, por meio de uma 

atuação multiprofissional, interdisciplinar e intersetorial. 

     A execução das ações voltadas para a saúde do trabalhador é atri-

buição do Sistema único de Saúde – SUS, prescritas na Constituição 

Federal bem antes do século XXI e regulamentada pela Lei Orgânica 

da Saúde – LOS, quando o artigo 6º dessa lei confere à Direção Na-

cional do Sistema a responsabilidade de coordenar a política de saú-

de do trabalhador. Segundo parágrafo 3º do artigo 6º da Lei Orgânica 

de Saúde, a saúde do trabalhador é definida como “um conjunto de 

atividades que se destina, por meio das ações de vigilância epide-

miológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde do 

trabalhador, assim como visa a recuperação e à reabilitação dos tra-

balhadores submetidos aos riscos de agravos advindo das condições 

de trabalho”. Esse conjunto de atividades está detalhado nos incisos 

de I a VIII do referido parágrafo, abrangendo: a assistência ao traba-

lhador vítima de acidente de trabalho ou portador de doença profis-

sional e do trabalho; a participação em estudos, pesquisas, avaliação 

e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no pro-

cesso de trabalho; a participação na normatização, fiscalização e con-

trole das condições de produção, extração, armazenamento, trans-

porte, distribuição e manuseio de substância, de produtos, de má-

quinas e de equipamentos que apresentou riscos à saúde do traba-

lhador; a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde; 

a informação ao trabalhador, à sua respectiva entidade sindical e às 

empresas sobre os riscos de acidentes de trabalho, doença profis-

sional e dos trabalhadores, bem como os resultados de fiscalizações, 

avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão, periódicos e 

de demissão, respeitados os preceitos da ética profissional; a parti-

cipação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saú-

de do trabalhador nas instituições públicas e privadas; a revisão pe-  

Continua na página abaixo: 05/06 

tes, colaboradores e consumi-

dores. Continuaremos a traba-

lhar, seguindo à risca todos os 

protocolos estipulados pelas 

autoridades de saúde dos países 

nos quais a Marfrig atua”, disse 

o presidente da operação da 

Marfrig na América do Sul e da 

Marfrig S.A., Miguel Gularte. 

N 

CARNETEC 

http://www.norminha.net.br/
https://www.carnetec.com.br/Industry/News/Details/91119
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Norminha, 26/03/2020 
 Em meio ao caos instaurado em 

razão da pandemia do Corona-

vírus, COVID-19 e seus reflexos 

em nossa vida, não podemos 

deixar de abordar o tema sob a 

perspectiva jurídica. 

     Além da preocupação sanita-

ria, o Corona traz uma preocu-

pação social, a exemplo dos Es-

tados Unidos em que a crise está 

mais avançada e em clima de 

eleição, ressurgem as discus-

sões sobre a necessidade de um 

sistema universal de atendi-

mento a saúde. Alguns como o 

senador Mitt Romney defendem 

a concessão de uma assistência 

social neste momento de crise 

no valor de mil dólares. 

     A discussão também traz re-

flexões no âmbito previdenciário 

brasileiro. Como fica a situação 

do trabalhador exposto ao Co-  

rona ou até mesmo aquele que 

não está exposto ao vírus, mas 

está impedido de atender o seu 

posto de trabalho em razão do 

risco de infecção? 

     No âmbito previdenciário, e-

xiste uma previsão específica 

para os casos de doenças com 

segregação compulsória que es-

tá prevista no Art. 23 da Lei 8. 

213/91, a famosa Lei de Bene-

fícios Previdenciários, que pode 

ser utilizada para os portadores 

dos Coronavírus - COVID-19. 

     Desta forma, quando diag-

nosticado com o vírus, o segu-

rado terá direito a um benefício 

previdenciário, que se iniciará 

no dia do diagnóstico, até o mo-

mento em que a segregação for 

interrompida por prescrição mé-

dica. Ainda não há uma prazo 

específico para a melhoria do 

COVID-19, portanto, não basta  

 

Pessoa com deficiência 
Norminha, 26/03/2020 
   O termo PcD é atualmente utilizado para identificar as pessoas com 

algum tipo de deficiência. Já foram usadas as denominações “defici-

ente”, “pessoa portadora de deficiência” e “pessoa com necessidades 

especiais”. A palavra “pessoa” sempre esteve presente em todas as 

siglas! 

     O conceito de deficiência, para fins de proteção legal, é definido 

como “uma limitação física, intelectual, sensorial ou múltipla, que 

incapacita a pessoa para o exercício de atividades normais da vida e 

que, em razão dessa incapacitação, a pessoa tenha dificuldades de 

inserção social”. 

     Atualmente e Infelizmente somos, e talvez sempre sejamos, o país 

das PcDs. Os acidentes de trânsito, a violência, as péssimas condi-

ções de nascimento e parto, os acidentes de trabalho, as doenças 

profissionais e as repercussões das doenças crônicas não transmis-

síveis, especialmente o diabetes e a pressão alta, podem acarretar 

pessoas com deficiência diariamente. Dados recentes mostram que 

24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. 

     A chamada Lei de Cotas, de 1992, criou um número mínimo de 

PcDs que devem ser contratadas pelas empresas. Interessante é que 

a lei de cotas surgiu com as cotas para reabilitados para as empresas 

com 20 ou mais funcionários. O Brasil ratificou a convenção inter-

nacional sobre o direito da PcD em 2006, por isto, apesar da lei ter 

mais de 25 anos, somente após 2006 a lei passou a ter mais visi-

bilidade. 

     Algumas dicas para o se relacionar com as Pessoas Portadoras 

de Deficiência: 

• A expressão “pessoas com deficiência” (PcD) é a mais atual e deve 

ser utilizada. Foi aprovada pela Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência em 2006 e ratificada no Brasil em 2008. 

• Os surdos não são mudos. Eles não oralizam as palavras; portanto, 

o termo “surdo-mudo” é erado. 

• A acessibilidade não é frescura e sim necessidade. O Custo da 

acessibilidade de um novo projeto no máximo, é 1% do valor total 

da obra. 

• Pessoas com deficiência auditiva pioram com barulho e ruído em 

excesso. O som é transmitido pela via óssea, mesmo no surdo, 

provocando alterações no equilíbrio. 

• Quando for falar com uma pessoa com deficiência visual, apre-

sente-se e acompanhe o movimento de sua mão para cumprimentá-

lo. Não se esqueça de avisar caso tenha de sair do local. 

• Se quiser oferecer auxílio a uma PcD, pergunte qual é a melhor ma 

que os sintomas desapareçam 

para o seu portador ser consi-

derado "curado", é preciso que 

haja recomendação específica 

do médico liberando para a saí-

da do isolamento.  

     Vale relembrar que este be-

nefício será arcado pela empresa 

nos 15 primeiros dias e nos dias 

restantes será arcado pelo INSS 

na forma de um Auxílio-doença 

(Art. 60, § 3º da Lei de Bene-

fícios). 

     Também devem estar atentos 

para o COVID-19 aqueles que 

são profissionais autônomos, 

especialmente os que têm con-

tato com muitas pessoas, como 

por exemplo, os representantes 

comerciais, motoristas de Uber, 

taxistas e entregadores. Nestes 

casos, se o segurado estiver em 

dia com o INSS também poderá 

requerer o benefício de auxílio 

doença, que será pago direta-

mente pelo INSS, nos termos do 

Art. 59 da mesma lei. Recomen- 

 

Portadores de Coronavírus têm direito ao auxílio-doença? 
Além da preocupação sanitária, o Corona traz uma preocupação social. 

damos que o laudo médico já in-

dique a necessidade de isola-

mento por prazo superior a 15 

dias. 

     Finalmente, vale relembrar 

que recentemente o Governo a-

briu orçamento extraordinário 

de cinco bilhões para o combate 

ao Corona COVID-19, entretanto 

não houve ainda determinação 

de isolamento compulsório em 

geral e não houve nenhuma lei 

específica garantindo um benefí-

cio especial para a população ou 

para os portadores da enfermi-

dade, apenas houve a previsão 

de isolamento ou quarentena 

nos termos da Lei nº 13.979, de 

6 de fevereiro de 2020, no se-

gundo caso, de quarentena, en-

tendemos ser devido o paga-

mento do Benefício Previdenciá-

rio, conforme as regras previ-

denciárias. 

N 

Elaborado por: Bruno Pellizzetti 

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

FOI NECESSÁRIO 

 
Norminha, 26/03/2020 
Augusto Cury 

Foi necessário um vírus para desacelerar o planeta. E ele veio por 

uma bofetada na nossa cara. 

     Foi necessário um vírus para olharmos com cuidado, zelo e per-

cebermos a fragilidade dos nossos idosos. 

     Foi necessário um vírus para os pais ficarem com seus filhos e 

não atribuírem essa responsabilidade aos avós. 

     Foi necessário um vírus para lembrarmos de conversar com Deus, 

pois isso andava meio fora de moda, 

     Foi necessário um vírus para fazer a gente rezar, para fazermos 

orações para o mundo e não só para nós. 

     Foi necessário um vírus para voltarmos a ter fé. 

     Foi necessário um vírus para mostrar que classe social, raça, 

crença, orientação sexual não tem diferença diante de uma epidemia. 

     O vírus fez a gente perceber que somos um, que o individualismo 

não resolve nada, que precisamos de todos. 

     O vírus deu uma trégua na polaridade, afinal estamos todos no 

mesmo barco, olhando na mesma direção. 

     O vírus nos privou do abraço para percebermos o quanto ele é va-

lioso. 

     O vírus fez a gente perceber o quanto nossas mãos precisam ser 

higienizadas e que com esse hábito evitaríamos muitas doenças. 

     O vírus desacelerou até o consumismo, pois as pessoas não vão 

sair por aí comprando, comprando e comprando! Sairemos de casa 

para comprar apenas o necessário. 

     O vírus fez cair os pedidos de fast-foof delivery pois percebemos 

que cozinhar para nossa família é a forma mais segura de alimentá-

los. (isso andava meio fora de moda) 

     O vírus veio nos mostrar que o ar pode ficar mais puro com a di-

minuição de carros circulando, e mostrar que as pessoas podem ca-

minhar mais. (estão evitando o transporte público) 

     O vírus veio nos ensinar a agradecer todos os dias por estarmos 

saudáveis. 

     O vírus veio nos lembrar o quanto a vida é frágil e que precisamos 

cuidar do nosso corpo e da nossa alma. 

     O vírus veio nos mostrar que não devemos subestimar as coisas 

pequenas. Afinal ele é tão pequeno, invisível aos olhos e está mu-

dando o comportamento do mundo. 

     Foi necessário um vírus para a gente acordar. 

     E aquele tempo que sempre dizíamos que não tínhamos? Então, o 

vírus nos mostrou que ele existe.             

     A LIÇÃO FOI DADA, AGORA SÓ NOS RESTA APRENDER! N 

Colaborou Sofia Jucon - Jornalista 
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riódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de tra-

balho; a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requer ao órgão 

competente a interdição de máquina, do setor, do serviço ou de todo 

o ambiente de trabalho, quando houver exposição a riscos iminentes 

para a vida ou saúde do trabalhador. 

     Embora ainda seja um tabu para boa parte da população, discus-

sões sobre a saúde mental vem ganhando espaço, inclusive entre po-

liciais, isto porque, se antes as discussões acerca de transtornos psí-

quicos, estavam restritos aos profissionais de saúde da área, atual-

mente, a ideia de que saúde mental é importante vem se popula-

rizando entre outros setores da população, o que tem fomentado de-

bates. 

     Considerado uma das profissões mais estressantes, segundo 

pesquisa realizada pelo site Bussiness Insider, os policiais formam 

uma das categorias trabalhistas cuja saúde mental aparece mais de-

teriorada. Estresse, depressão e solidão são sintomas recorrentes en-

tre integrantes da corporação.  

     Segundo Ouvidoria da Polícia Militar de São Paulo, entre 2017 e 

2018, houve um aumento de 80%, de 20 para 38 casos de suicídio 

entre policiais e entre os Estados que apresentam as maiores taxas 

de suicídio entre policiais estão: São Paulo com 182 registros; Rio 

de Janeiro com 58; Rio Grande do Sul com 50 registros; Paraná com 

26 registros e Bahia com 21 registros. 

     Entre as razões apontadas por especialistas para compreender es-

se quadro, está o treinamento exigente, ou até absurdo, pelo qual po-

liciais passam desde a sua entrada na corporação. Além disso, a rigi-

dez a hierárquica e o uso da intimidação por superiores agravam o 

estresse e o medo diariamente presente na profissão. Há também ca-

sos de estresse pós-traumático, especialmente em policiais que tra-

balham diretamente com conflitos. O constrangimento de comparti-

lhar os problemas com outros policiais superiores na hierarquia mili-

tar faz com que policiais não compartilhem seus problemas e viam 

esses conflitos de modo solitário. Entre outras razões está o fato de 

não sentirem apoio dentro da corporação, ou não desejarem sofrer 

preconceitos por seus colegas. 

     O ano passado, em 2019, a Bancada Ativista apresentou o Projeto 

de Lei 1.051 propondo que o Estado dê proteção e assistência à saú-

de mental de agentes de segurança pública que foram vítimas de vio-

lência durante o exercício do seu trabalho. O Projeto também prevê 

atendimento médico e tratamento psicológico e terapêutico a agentes 

que foram ameaçados ou tiveram familiares sob ameaça. Além de ser 

um direito básico de qualquer pessoa, tal medida visa garantir maior 

proteção à sociedade, já que, enquanto um agente público, um poli-

cial com transtornos mentais não tratados ou diagnosticados é um 

risco para todos. N 

Jorge Gomes-Especialista em Engenharia de 

Segurança e Medicina do Trabalho (SST) 

neira de ajudar. 

• Ofereça seu braço a uma pessoa com deficiência visual para andar, 

atravessar uma rua, etc... para que ela segure, e não a puxe. Informe 

também sobre os obstáculos, degraus e buracos. 

     A nova Lei Brasileira de Inclusão (LBI) destaca a reabilitação para 

saúde, o social e o vocacional. A PcD precisa de igualdade nas opor-

tunidades, ou seja, uma discriminação positiva. A competência pro-

fissional é o que determina a inserção no mercado de trabalho. 

     O médico do trabalho deve liderar este processo com atenção a 

aspectos médicos, ocupacionais, administrativos, jurídicos e de 

gestão de equipes. A inclusão do PcD em empresas obteve uma me-

lhora na qualidade de vida dessas pessoas, uma melhora física e 

mental, pois independente de qualquer situação, somos todos seres 

humanos e precisamos nos tratar de igual para igual. N 
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Norminha 26/03/2020 
 Foi publicada pela ABNT no dia 

18 de março, quarta-feira, a no-

va Norma Técnica Brasileira AB 

NT NBR 16384 – Segurança em 

eletricidade – Recomendações e 

orientações para trabalho segu-

ro em serviços com eletricidade. 

     O objetivo do documento é 

fornecer orientações adicionais 

para a operação e realização de 

serviços em eletricidade, visan-

do à segurança das pessoas, tra-

balhadores e instalações, além 

de fornecer informações adicio-

nais para a elaboração de um 

programa eficiente de segurança 

em eletricidade para a execução 

dos serviços, bem como organi-

zar os aspectos humanos na in-

tervenção destas instalações por 

meio de um sistema de geren-

ciamento. 

     A Norma tem como foco 

principal os trabalhadores e pro-

fissionais autônomos que po-

dem realizar intervenções em 

instalações elétricas, como ope-

rar, realizar manutenção e ensa-

ios. 

     Segundo o coordenador do 

Subcomitê SCB 003:031 da 

ABNT/CB-003 (COBEI), Rober-

val Bulgarelli, a referida também 

visa orientar as ações para pro-

teção em relação aos fatores 

humanos, sistêmicos, geren-

ciais e ambientais, enquanto que 

outras normas técnicas visam a-

tender tanto aos aspectos técni-

cos quanto aos fatores físicos. 

Aneel suspende por 90 dias cortes no fornecimento 
de energia elétrica 

Desde ontem, 26 de março, distribuidoras não poderão cortar luz do consumidor 

Norminha, 26/03/2020 
Começou a valer desde ontem 

(25) a decisão da Agência Na-

cional de Energia Elétrica (Ane 

el) de suspender durante 90 dias 

o corte no fornecimento de ener-

gia elétrica dos consumidores 

residenciais urbanos e rurais e 

também de atividades essen-

ciais no enfrentamento da pan-

demia do novo coronavírus (co 

vid-19). O prazo poderá ser 

prorrogado, casos haja necessi-

dade. 

     A decisão foi tomada ontem 

pela diretoria da agência em reu-

nião extraordinária, realizada 

por meio virtual, e se aplica às 

distribuidoras de energia elétri-

ca. Além da proibição da sus-

pensão do fornecimento de e-

nergia elétrica, a Aneel também 

autorizou as distribuidoras a 

suspender o atendimento pre-

sencial e determinou que elas to 

     “Ela fornece recomendações 

e orientações para a operação 

segura e atividades em instala-

ções e equipamentos elétricos, 

de forma a estabelecer um pro-

grama de segurança em eletri-

cidade e inclui informações para 

administrar a segurança dos tra-

balhadores e profissionais autô-

nomos que podem realizar ser-

viços não elétricos na zona livre, 

ou instalações totalmente dese-

nergizadas, com a certeza de que 

estas estão e continuarão segu-

ras, como, por exemplo, limpe-

zas, reparos nas infraestruturas 

não relacionadas com a insta-

lação elétrica, e para aqueles 

que podem operar dispositivos 

de comando encontrados nas 

instalações e equipamentos elé-

tricos,  como  interruptores e bo- 

mem medidas para priorizar os 

atendimentos telefônicos das 

solicitações de urgência e emer-

gência e intensifiquem o uso de 

meios automáticos de atendi-

mento ao consumidor. 

     Além da suspensão do aten-

dimento presencial, a Aneel 

também determinou outras me-

didas para evitar a circulação de 

profissionais que prestam servi-

ços para as distribuidoras, como 

a suspensão da entrega da fatura 

mensal impressa no endereço 

dos consumidores e a permis-

são para que as distribuidoras 

realizem a leitura de consumo 

em horários diferentes do usual 

ou mesmo a suspensão da leitu-

ra. 

    Ao adotar a suspensão da en-

trega da fatura impressa, as dis-

tribuidoras deverão enviar fatura 

eletrônica ou o código de barras 

aos consumidores, por meio de  

 

 

 

tões de comando, com a finali-

dade de acionar equipamentos 

de utilização para outros fins 

não elétricos”, explica. 

     Assim, a proteção das pes-

soas e trabalhadores deve ser 

assegurada por meio de instala-

ções seguras, seguindo as nor-

mas técnicas e regulamentos 

devidamente executados por 

profissionais habilitados e, 

quando aplicável, complemen-

tado com as informações adicio-

nais Norma ABNT NBR 16384, 

que cobrem o sistema de ge-

renciamento para evitar a expo-

sição das pessoas e dos traba-

lhadores aos riscos térmicos e 

físicos gerados pela eletrici-

dade. 

     Os equipamentos e instala-

ções  elétricas,  quando projeta- 

canais eletrônicos ou disponibi-

lizá-las em seu site ou aplica-

tivo. 

     Já na hipótese de suspensão 

da leitura do consumo, o fatura-

mento será feito com base na 

média aritmética do consumo 

nos últimos 12 meses. "A dis-

tribuidora deverá disponibilizar 

meios para que o consumidor 

possa informar a auto-leitura do 

medidor, em alternativa ao fatu-

ramento pela média", disse a 

Aneel. 

ABNT publica nova NBR de segurança em eletricidade 
dos e instalados de acordo com 

as normas técnicas, em princí-

pio, se tornam seguros para uti-

lização, operação e intervenção. 

“Desta forma, é de extrema im-

portância que estas intervenções 

respeitem e mantenham a inte-

gridade dos equipamentos e 

instalações conforme projeta-

dos”, destaca Bulgarelli. 

     Segundo ele, as investiga-

ções de incidentes e acidentes 

de trabalho envolvendo eletrici-

dade têm demonstrado que a 

maioria dos acidentes ocorre 

durante as intervenções nos e-

quipamentos ou instalações, 

quando é necessário remover ou 

alterar temporariamente as pro-

teções dos equipamentos ou 

instalações concebidas para 

prover a segurança durante o 

seu funcionamento normal. 

 

     A Norma ABNT NBR 16384 

não tem como objetivo especi-

ficar os requisitos técnicos para 

a execução da instalação elé-

trica, ou para a fabricação de e-

quipamentos e componentes. 

Para estes casos é necessário 

consultar as normas técnicas 

específicas. 

     Mais informações sobre esta 

nova Norma Brasileira ABNT 

NBR 16384 estão disponíveis no 

Catálogo da ABNT. N 

Cipanet 

     Outra medida aprovada pela 

agência foi a suspensão dos 

prazos para que os clientes rea-

lizem pedidos de ressarcimento 

por danos em equipamentos, em 

razão de problemas no forne-

cimento de energia. Segundo a 

Aneel, a medida é necessária, 

"uma vez que o processo de 

ressarcimento envolve a circula-

ção de técnicos até a casa do 

consumidor para verificar o da-

no." N Agência Brasil 

 

Norminha, 26/03/2020 
       O presidente do Tribunal de 

Justiça de São Paulo (TJSP), 

desembargador Geraldo Fran-

cisco Pinheiro Franco, suspen-

deu uma liminar que determi-

nava proibição de cultos religio-

sos e sanções para casos de 

descumprimento dos decretos 

referentes à pandemia pelo novo 

coronavírus. 

     Em decisão divulgada na úl-

tima sexta-feira (20), o juiz Ran-

dolfo Ferraz de Campos, do TJ 

SP, proibiu a celebração de mis-

sas, cultos e quaisquer atos reli-

giosos "que impliquem reunião 

de fiéis e seguidores em qual-

quer número em igrejas, tem-

plos e casas religiosas de qual-

quer credo". A deliberação teve 

como base um pedido do Minis-

tério Público (MP). O estado de 

São Paulo já tem 40 mortos pelo 

vírus e mais de 800 casos con-

firmados até a última atuali-

zação. 

 

     No entanto, para o desem-

bargador, ao adentrar em ques-

tões de competência do Poder 

Executivo, a decisão poderia 

causar danos à ordem pública e 

ao combate à pandemia. “En-

contro plenamente justificada a 

suspensão da liminar, uma vez 

que da decisão judicial constam 

determinações severas, de natu-

reza tipicamente administrativa, 

que devem ser pautadas pelos 

critérios de conveniência e o-

portunidade da Administração, 

insubstituível por comando ju-

dicial, no sentido da organiza-

ção dos serviços públicos tecni-

camente adequados a cada ca-

so”, apontou Pinheiro Franco.     

O desembargador destaca que 

“a preocupação comum do Mi-

nistério Público e do Magistrado 

é minha também. Entendo não 

ser adequado, máxima comum, 

qualquer reunião que aglomera 

pessoas no momento, tenha a 

natureza que tiver”. No entanto, 

escreveu  ele,  “neste momento 

TJSP suspende decisão 
que proibia cultos 

religiosos no estado 

 

Desembargador fundamenta que esse ato não é competência do TJ 

 
de enfrentamento de crise sani-

tária mundial, considerando to-

dos os esforços que envidados 

hora a hora pelo Estado e pelo 

Município, decisões isoladas 

têm o potencial de promover a 

desorganização administrativa, 

obstaculizando a evolução e o 

pronto combate à pandemia”. 

 

     Segundo o magistrado, as 

medidas de enfrentamento ao ví-

rus “são fruto de atos adminis-

trativos complexos, emanados 

de órgãos da Administração or-

ganizados em um todo sistê-

mico. É caso de questionar: do 

que adianta impor ordens restri-

tivas, cujo descumprimento está 

sujeito a sanção, se o efetivo da 

polícia, capaz de fiscalizar e con-

ter excessos, é mais necessário 

em outras matérias relativas à 

segurança do que com o cuidado 

com fiéis e seguidores” 

     Para o magistrado, cabe aos 

líderes religiosos orientar os fi-

éis. “Aos líderes religiosos, no 

desempenho da função acolhe-

dora, pacificadora e de propala-

da preocupação com seus fiéis, 

cabe mostrar como desempe-

nham esse papel em momento 

de grave crise sanitária.” 

N 

Agência Brasil 

 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=438189
http://revistacipa.com.br/abnt-publica-nova-nbr-de-seguranca-em-eletricidade/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-03/aneel-suspende-por-90-dias-cortes-no-fornecimento-de-energia-eletrica
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2020-03/tjsp-suspende-decisao-que-proibia-cultos-religiosos-no-estado

