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Encontro Nacional de SST da construção 
será nos dias 21 e 22/07 

Segurança e Saúde no Trabalho 

na Indústria da Construção”. 

Programe-se! 
     Na ocasião, será lançada a 

Campanha Nacional de Preven-

ção de Acidentes na Indústria da 

Construção – CANPAT Constru-

ção 2021 com o tema “Segu-

rança e Saúde no Trabalho: um 

valor para a Construção e para o 

Brasil”. 

     Confira a programação pré-

via: 

 

21 de julho às 9h – Lançamento 

da CANPAT Construção 2021 

22 de julho de 2021, às 9h – Se-

minário Técnico Nacional da 

Nova NR-18 

     A iniciativa tem interface com 

o projeto “Realização/Participa-

ção de/em Eventos Temáticos 

de RT/SST” da Comissão de Po-

líticas e Relações Trabalhistas 

(CP RT) da CBIC, em correa-

lização com o Sesi Nacional. 

     SAIBA MAIS! N 

 

Norminha 631, 08/07/2021 
   A luva é um dos EPIs mais im-

portantes para quem segue em 

qualquer setor da construção ci-

vil e reforma, independente da 

especialidade, mas também é 

indicada para outras profissões 

que fazem manuseio de agentes 

cortantes, perfurantes, biológi-

cos, químicos, térmicos e elétri-

cos. Além da proteção, o pro-

duto também previne os calos 

das mãos e foi desenvolvido 

com um tecido tecnológico de 

neoprene impermeável, flexível 

e antitranspirante, que conta 

com a proteção extra nas pontas 

dos dedos e nas palmas das 

mãos. 

     Por ser um acessório tão im-

portante na rotina de diversos 

profissionais, a IRWIN possui 

em seu portfólio uma linha com 

produtos que atendem diferen- 

tes  necessidades.  Para  desen- 

volver os produtos, foi levado 

em conta as principais necessi-

dades do usuário. A perda da 

sensibilidade, por exemplo, é 

um dos fatores que os profis-

sionais mais reclamam, por is-

so, os modelos da marca pos-

suem o mínimo de interferência 

sem deixar de oferecer resistên-

cia em trabalhos pesados. 

     Luva para construção 432 

001 

     Flexível e com proteção extra 

nas pontas dos dedos e palma 

das mãos, o modelo permite que 

os usuários tenham mais sensi-

bilidade e resistência para os 

trabalhos pesados. É produzida 

com tecido neoprene impermeá-

vel e antitranspirante. 

     Luva para carpinteiro e mar-

ceneiro 432003 

     Também produzida com teci-

do neoprene impermeável e an-

titranspirante, a peça conta com 

reforço externo em náilon, para 

garantir a proteção. Além disso, 

possui três dedos vazados para 

ajudar na sensibilidade no mo-

mento do manuseio. 

     Luva para uso geral 432005 

     O modelo é confortável, flexí-

vel e ajusta-se a diferentes mã-

os. A luva conta ainda com pro- 

teção extra nas pontas dos de-

dos e palmas das mãos, além de 

Luvas: a importância do uso deste item na 
construção civil 

 
 

Norminha 631, 08/07/2021 
A Câmara Brasileira da Indústria 

da Construção (CBIC), com a 

correalização do Serviço Social 

da Indústria (Sesi Nacional), re- 

aliza virtualmente neste mês de 

julho o “VI Encontro Nacional de      

Norminha 631, 08/07/2021 
   A Campanha Nacional de Pre-

venção de Acidentes do Traba-

lho (Canpat 2021) trauxe mais 

um evento esta semana: Aciden-

tes do Trabalho – Ocorrência, A-

nálise e Ação Regressiva. A live 

ocorreu pntem 7 de julho, às 

10h, e foi transmitida pelo canal 

do YouTube da Enit (Escola Na-

cional da Inspeção do Trabalho). 

     O auditor-fiscal do Trabalho, 

Anastácio Pinto Gonçalves Fi-

lho, abordou os aspectos gerais 

de acidentes do trabalho. A pro-

curadora federal da Advocacia-

Geral da União (AGU), Juliana 

Guilliod Araújo, falou sobre as 

ações regressivas do INSS (Ins-

tituto Nacional do Seguro So-

cial). Já os auditores-fiscais Ru-

dinei Previatti e Vitor Feltrin a-

presentaram o tema análise e re-  

 

COVID-19 e mesmo assim exis-

tem vagas em aberto. 

     Aproveite, faça a sua ins-

crição agora mesmo e ajude na  

 

 

 

manutenção dos serviços de 

Norminha. 

     Inscrições pelo Whats: 
    18 99765-2705 
 

ção de acidentes e de doenças 

do trabalho e promover relações 

de trabalho sustentáveis. Assim 

três questões são abordadas: 

qualidade de vida para os tra-

balhadores; competitividade pa-

ra as empresas; e valor para a 

sociedade. 

     Se você não assistiu as a-

presentações ontem, pode as-

sistir clicando no link a seguir: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=ju-sbIzdNpI  

N 

Norminha 631, 08/07/2021 
  A edição revisada do livro “Ori-

entações Básicas para Controle 

da Exposição Dérmica a Produ-

tos Químicos” está disponível 

em formato digital na Biblioteca 

da Fundacentro. Esta é a quarta 

publicação da série “Avaliação 

Qualitativa de Riscos Quími-

cos”, que também traz produ-

ções voltadas para fundições, 

gráficas e uma edição com ori-

entações básicas para o controle 

da exposição a produtos quími-

cos de forma geral. 

     Na avaliação da autora, Mar-

cela Gerardo Ribeiro, tecnolo-

gista da Fundacentro e doutora 

em Química pela USP (Univer-

sidade de São Paulo), o material 

elaborado é autoexplicativo e 

baseado no conceito conhecido 

como “control banding”, que ca-

tegoriza  danos,  exposição,  ris- 

cos e controles em faixas. Os 

manuais foram desenvolvidos 

para facilitar a recomendação de 

ações preventivas, “sem esperar 

por avaliações complexas e dis-

pendiosas”. Permitem, assim, 

“tomadas de decisão quanto à 

exposição e controle, mesmo 

em situações não óbvias”. 

     A publicação é dividida em 

três partes. A primeira apresenta 

a estrutura básica da ferramenta 

para auxiliar na análise e no ge-

renciamento dos riscos à saúde 

decorrentes da exposição dér-

mica ocupacional aos produtos 

químicos perigosos, suas carac-

terísticas e limitações. A segun-

da traz o instrumento de coleta 

de dados, no qual o usuário po-

de registrar a avaliação realiza-

da, e a terceira apresenta as fi-

chas-resumo, em que podem 

ser colocadas o resumo da avali 

ser produzido com tecido neo-

prene impermeável e antitrans-

pirante. 

     A IRWIN possui uma linha 

completa de ferramentas que 

contempla brocas específicas 

para perfuração em metal e luvas 

de proteção e outros acessórios.  

Todas os materiais da marca são 

fabricados com o mais rigoroso 

processo de qualidade, o que 

garante a durabilidade e desem-

penho superior para resultar em 

um trabalho preciso. Para mais 

informações sobre ferramentas e 

acessórios da IRWIN, acesse o 

site www.irwin.com.br ou ligue 

no 0800 970 9044. N 
 

 

ação. 

     Segundo o livro, “o usuário é 

conduzido ao resultado através 

de uma série de perguntas rela-

tivas às propriedades dos pro-

dutos químicos, que auxiliarão 

na categorização do perigo em 

uso, e às condições de trabalho, 

que determinarão a exposição. 

Os resultados, por sua vez, são 

apresentados em categorias de 

perigo e exposição que permi-

tem uma estimativa aproximada 

do risco à saúde decorrente da 

exposição dérmica”. 

     Para tanto, consideram-se 

três principais rotas de exposi-

ção, que contribuem em propor-

ções distintas para a exposição 

dérmica em função da atividade 

realizada: deposição, sobre o 

corpo, de um produto disperso 

no ar; contato direto da pele com 

produto químico. N 
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latório de acidente do trabalho. 

     O evento ainda contou com 

as presenças do subsecretário 

de Inspeção do Trabalho, Romu-

lo Machado e Silva, e do coor-

denador da Campanha Nacional 

de Prevenção de Acidentes do 

Trabalho, José Almeida Júnior. 

     A Canpat 2021, promovida 

pela SIT e pela Fundacentro, tem 

o tema central “Segurança e 

Saúde no Trabalho um valor pa-

ra o Brasil”. A campanha preten- 

de criar  uma cultura  de preven- 

Nesta edição: 13 páginas 

Norminha 631, 08/07/2021 
         Os Cursos de formação de 

Instrutores para NR-20 (29, 30 e 

31 de julho de 2021) e para O-

perador de Empilhadeira (23, 24 

e 25 de julho de 2021) estão 

confirmados e serão realizados 

no Centro Cultural Matarazzo de 

Presidente Prudente (SP). 

     O local dá todas as condi-

ções para respeitar o  protocolo  

Presidente Prudente: Cursos presenciais de formação 
de instrutor em NR-20 e para Operador de Empilhadeira 

estão confirmados e vagas em aberto 

Canpat discute análise de acidentes do trabalho 

Livro traz orientações para controle de exposição 
dérmica a produtos químicos 

Publicação revisada está disponível em formato digital na Biblioteca da Fundacentro 

Facilities: segmento cresce quase 10% ao 
ano, e atrai cada vez mais mulheres 

           O segmento de facilities management – ou, gerenciamento de 

instalações – movimentou mais de R$ 60 bilhões no Brasil em 2019, 

de acordo com uma pesquisa da Abrafac – Associação Brasileira de 

Facilities junto da organização GlobalFM e da consultoria Frost & 

Sullivan. Mas, atualmente, esse número pode ter apresentado cres-

cimento ainda maior. Leia mais! N 

 

http://www.norminha.net.br/
https://brasil.cbic.org.br/vi-encontro-nacional-de-seguranca-e-saude-no-trabalho-na-industria-da-construcao-cprt-21-e-22-07-2021
https://brasil.cbic.org.br/vi-encontro-nacional-de-seguranca-e-saude-no-trabalho-na-industria-da-construcao-cprt-21-e-22-07-2021
https://brasil.cbic.org.br/vi-encontro-nacional-de-seguranca-e-saude-no-trabalho-na-industria-da-construcao-cprt-21-e-22-07-2021
https://www.youtube.com/watch?v=ju-sbIzdNpI
http://www.radios.com.br/play/11332
https://www.youtube.com/watch?v=ju-sbIzdNpI
https://www.youtube.com/watch?v=ju-sbIzdNpI
http://arquivosbiblioteca.fundacentro.gov.br/exlibris/aleph/a23_1/apache_media/NPSGGM9PXASF3IYJXNCAB81EVT6GB6.pdf
http://arquivosbiblioteca.fundacentro.gov.br/exlibris/aleph/a23_1/apache_media/NPSGGM9PXASF3IYJXNCAB81EVT6GB6.pdf
http://www.irwin.com.br/
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=saae0q1ef1qf&utm_content=3t56h3l
https://www.youtube.com/channel/UCPhOOFBhOJnvooqstj8YvLg
https://www.facebook.com/norminhanet
https://www.instagram.com/norminha_revista/
http://www.norminha.net.br
https://www.abho.org.br/
https://www.gov.br/trabalho/pt-br/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/normas-regulamentadoras-nrs
https://www.ilo.org/brasilia/conheca-a-oit/oit-no-brasil/lang--pt/index.htm
https://www.anatest.com.br/
https://www.anamt.org.br/portal/
https://www.gov.br/fundacentro/pt-br
https://anent.org.br/
https://www.gov.br/trabalho/pt-br
http://www.abnt.org.br/cb-32
http://www.norminha.net.br/Arquivos/arquivos.asp
https://animaseg.com.br/animaseg/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://www.anest.org.br/
http://www.norminha.net.br/default.asp
https://revistacipa.com.br/facilities-segmento-cresce-quase-10-ao-ano-e-atrai-cada-vez-mais-mulheres/
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Norminha 631, 08/07/2021 
    A BRF anunciou no último dia 

30/06 o compromisso em ser 

net zero em emissões de gases 

de efeito estufa (GEE) até 2040, 

tanto em suas operações como 

em sua cadeia produtiva. 

   Segundo a empresa, serão im-

plementadas ações para reduzir, 

até 2030, 35% das emissões di-

retas geradas pelas operações 

da empresa (escopo 1) e indi-

retas originadas pelo consumo 

de energia elétrica ou térmica 

(escopo 2), e 12,3% das emis-

sões indiretas e que não per-

tencem à companhia (escopo 3), 

além de neutralizar emissões re-

siduais até 2040. Essas metas 

foram traçadas tendo como re-

ferência as emissões de 2019 e 

2020. 

     A BRF também informou que 

aderiu à Science Based Targets 

(SBTi) por meio da Carta de 

Ambição para 1,5°C. A SBTi é 

uma iniciativa global que ofere-

ce diretrizes para a construção 

de metas baseadas em ciência. 

     O compromisso foi divulga-

do durante a segunda edição do 

ESG Fórum promovido pela BRF 

na tarde de ontem. 

     “A mudança climática é um 

desafio global urgente e todos 

precisam fazer sua parte para re-

verter esse quadro. Com as no-

vas metas, reforçamos o nosso 

comprometimento  com a  agen- 

 

 

 

 

 

      

da ESG, mostrando que é possí-

vel seguir com a Visão 2030, es-

tratégia de crescimento da com-

panhia, e ao mesmo tempo ga-

rantir que nossas ações sejam 

feitas de forma responsável, ino-

vadora e que impactem positiva-

mente o meio ambiente, a cadeia 

produtiva e as comunidades em 

que estamos inseridos”, disse o 

CEO global da BRF, Lorival Luz, 

conforme nota da empresa. 

     Ao assumir o compromisso 

de ser net zero até 2040, a BRF 

identificou um conjunto de ini-

ciativas em quatro frentes prio-

ritárias para a sua cadeia de va-

lor: compra sustentável de 

grãos, fomento à agricultura de 

baixo carbono, aumento do uso 

energia renovável e incremento 

da eficiência operacional. 

     Todo o processo de compra 

de grãos passará por novas dire-

trizes, visando uma cadeia livre 

de desmatamento. A empresa a-

nunciou que também não origi-

nará grãos do bioma amazônico 

de propriedades onde tenha sido 

praticado desmatamento. 

     A BRF também investirá em 

fontes de energia renovável, co-

mo a eólica e a solar, para que 

mais de 50% da energia elétrica 

consumida pela operação seja 

proveniente de fontes limpas até 

2030. 

     Para implementar agricultura 

de baixo carbono nas cadeias de 

aves e suínos, a BRF dará escala 

à utilização de energia solar aos 

mais de 9,5 mil produtores inte-

grados, bem como em incuba-

tórios e granjas próprias. 

     Outra tecnologia que também 

 

terá impacto nas granjas será 

utilização de biogás para gera-

ção de energia. 

     Nas operações industriais, a 

empresa utilizará novas tecnolo-

gias para o tratamento eficaz de 

efluentes e resíduos, a fim de re-

duzir as emissões de GEE. 

     Na área de logística, a BRF a-

nunciou recentemente a cons-

trução de um centro de distri-

buição (CD) no Espírito Santo 

que será o mais sustentável de 

suas operações, contando com 

geração solar, reaproveitamento 

de água, inovações na geração 

de frio e veículos com zero e-

missão de gás carbônico. 

     Segundo a companhia, esse 

conceito de CD sustentável vai 

nortear melhorias nas instala-

ções atuais e será um "modelo 

para a construção de novas es-

truturas, aliada ao fomento de e-

ficiência logística em transpor-

tes e do uso de combustíveis al-

ternativos". 

     A partir da combinação entre 

inovação e sustentabilidade, a-

inda em 2021 a BRF revelou que 

irá implementar uma linha de 

produto neutro em carbono. 

     “Nossas ambições refletem a 

responsabilidade em preservar o 

meio ambiente, ser ecoeficiente 

e inovar para obtermos soluções 

sustentáveis para desafios glo-

bais”, afirmou Grazielle Parenti, 

vice-presidente global de Rela-

ções Institucionais e Sustentabi-

lidade da BRF, na mesma nota. 

    “O compromisso em ser net 

zero até 2040 reforça nossa se-

riedade e engajamento de toda 

nossa cadeia produtiva para nos  

fecciosas, com a tuberculose em 

primeiro lugar. 

     A transmissão da hepatite A e 

E está muito relacionada a con-

dições inadequadas de sanea-

mento básico, pois é decorrente 

da ingestão de alimentos e água 

contaminada por fezes de pes-

soa com hepatite. 

     “Os tipos B, C e D ocorrem 

pela troca de fluidos corporais, 

como no contato sexual e de 

sangue, pelo compartilhamento 

de alicates de unha, lâminas de 

barbear e agulhas, caso das ta-

tuagens, piercings e drogas in-

jetáveis. Além da transmissão 

materno-fetal. As hepatites A e B 

são as únicas para as quais exis-

tem vacinas. Como a hepatite D 

necessita do vírus da B para se 

desenvolver, a vacina contra a 

hepatite B acaba por também 

proteger contra o tipo D”. 

N 

 

BRF anuncia compromisso global para ser net zero até 2040 

 

tornarmos referência dentro da 

agenda climática no Brasil e no 

mundo.” N CARNETEC 

Norminha 631, 08/07/2021 
O Dia Mundial de Luta contra as 

Hepatites Virais, celebrado no 

dia 28 de julho, é o ponto central 

da campanha do Julho Amarelo, 

que visa alertar a população so-

bre essa doença frequentemente 

assintomática. De acordo com a 

Organização Mundial de Saúde 

(OMS), as hepatites B e C afetam 

325 milhões de pessoas no 

mundo e, dessas, 290 milhões 

desconhecem que têm a doença, 

ou seja 9 em cada 10. 

     “Esses números são alar-

mantes, considerando que a he-

patite é evitável, tratável e tem 

cura”, afirma o gastroenterolo-

gista do Serviço Social da Cons-

trução Civil do Estado de São 

Paulo (Secovi-SP), Moacir Au-

gusto Dias. 

     Antes da pandemia da Covid-

19, a hepatite era a segunda cau-

sa de morte entre as doenças in- 

 

 

JBS antecipa 
meta de zerar 
desmatamento 

ilegal 
Norminha 631, 08/07/2021 
    A JBS anunciou no último dia 

30 que antecipou de 2030 para 

2025 sua meta de zerar o des-

matamento ilegal em sua cadeia 

de fornecimento de bovinos em 

todo o Brasil. 

     A empresa já havia anun-

ciado que pretendia alcançar o 

desmatamento ilegal zero no bi-

oma da Amazônia até 2025 e 

para os outros biomas até 2030. 

A companhia agora antecipou a 

meta para os biomas Cerrado, 

Pantanal, Mata Atlântica e Caa-

tinga. 

     A JBS disse que a antecipa-

ção da meta foi viabilizada pelo 

rápido avanço de Plataforma Pe-

cuária Transparente, que usa 

tecnologia blockchain para ras-

trear a cadeia de produção. To-

dos os fornecedores da JBS de-

verão aderir à plataforma até o 

fim de 2025. 

     “A adesão dos produtores à 

nossa estratégia tem sido muito 

positiva e pode ser que a meta 

seja atingida em menos tempo 

que o previsto. Estamos traba-

lhando para isso”, disse o di-

retor de Sustentabilidade da JB 

S, Márcio Nappo, em comuni-

cado. 

     A plataforma permite que to-

dos os fornecedores diretos de 

animais da companhia também 

avaliem seus próprios fornece-

dores. 

     “Esse é um passo funda-

mental, que responde a um de-

safio para todo o setor”, disse o 

presidente da Friboi, Renato 

Costa, em comunicado. “Esta-

mos cumprindo com nossa res-

ponsabilidade e atuando em 

parceria com toda nossa cadeia 

produtiva para garantir sua sus-

tentabilidade.” 

 

     A JBS disse que seu sistema 

de monitoramento avalia diaria-

mente quase 80 mil fazendas 

fornecedoras e cobre 85 milhões 

de hectares (850 mil km²). 

     A empresa bloqueou cerca de 

11 mil fornecedores nos últimos 

dez anos por não cumprirem os 

critérios socioambientais da JB 

S. N CARNETEC 

Milhares de pessoas contraíram 
hepatite e não sabem, alerta 

Seconci-SP 

http://www.norminha.net.br/
https://www.softworksepi.com.br/
https://www.carnetec.com.br/Industry/News/Details/99990
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://www.carnetec.com.br/Industry/News/Details/99988
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Aberta consulta 
pública sobre 
padronização 

de 2 
formulários 

para abate de 
suínos 

 

Norminha 631, 08/07/2021 
    Por meio da Portaria nº 341, a 

Secretaria de Defesa Agropecuá-

ria, do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (SDA/ 

Mapa), submete à consulta pú-

blica pelo prazo de 60 dias 

proposta de portaria que dispõe 

sobre informações de dois for-

mulários: "Boletim Sanitário" e 

"Controle de recebimento de lo-

te de suínos para abate". 

     A proposta de normativa visa 

padronizar os formulários e pro-

cedimentos a serem apresenta-

dos ao Serviço de Inspeção Fe-

deral (SIF) pelos abatedouros de 

suínos registrados no Departa-

mento de Inspeção de Produtos 

de Origem Animal (Dipoa), in-

formou a secretaria na quarta-

feira (30/06). 

     Atualmente, segundo a SDA, 

há 87 frigoríficos registrados 

sob SIF com abate de suínos, 

realizando um total de abate de 

40,7 milhões de cabeças de suí-

nos por ano. 

    “A produção de alimentos se-

guros para o consumidor e a 

certificação internacional dos 

produtos de origem animal de-

pendem do controle e obtenção 

de informações sobre a fase de 

produção animal”, disse em 

nota a diretora do Dipoa, Ana 

Lúcia Viana. 

     As sugestões tecnicamente 

fundamentadas deverão ser en-

caminhadas por meio do Siste-

ma de Monitoramento de Atos 

Normativos (Sisman), da SDA, 

por meio do link: 

https://sistemasweb.agricultura.

gov.br/sisman/. Para ter acesso 

ao Sisman, o usuário deverá efe-

tuar cadastro prévio no Sistema 

de Solicitação de Acesso (SO 

LICITA), por meio do link: 

https://sistemasweb.agricultura.

gov.br/solicita/. 

N 

Um guia para a segurança de trabalhadores 
em Altas Temperaturas 

Norminha 631, 08/07/2021 
 Recebemos perguntas frequen-

tes sobre o tema dos funcio-

nários que trabalham em altas 

temperaturas e, por isso, decidi-

mos elaborar este guia para a-

conselhar os Profissionais de S 

ST sobre a gestão da saúde, se-

gurança e bem-estar dos seus 

funcionários. 

     Trabalho em altas temperatu-

ras – Qual é o limite legal? 

    A lei não estabelece uma tem-

peratura máxima fixa para a jor-

nada de trabalho porque algu-

mas indústrias atuam em con-

dições de excesso de calor, co-

mo a de vidro ou do aço, por e-

xemplo. 

     No entanto, há um cálculo 

que precisa ser realizado para 

determinar esse limite. Esse cál-

culo é previsto no Anexo 3 da 

NR 15 e foi determinado com 

base nos valores de Threshold 

Limits Values – TLV do texto da 

American Conference of Gover-

namental Industrial Hygienists – 

ACGIH – de 1976. 

     Assim, hoje são considera-

das insalubres as atividades rea-

lizadas em ambientes fechados 

ou ambientes com fonte artificial 

de calor sempre que o IBUTG 

(médio) medido ultrapassar os 

limites de exposição ocupacio-

nal estabelecidos com base no 

Índice de Bulbo Úmido Termô-

metro de Globo e determinados 

a partir da taxa metabólica das 

atividades, ambos apresentados 

no Anexo 3 da NR 15. 

     No entanto, para garantir que 

o local de trabalho é “razoável”, 

como Profissional de SST, você 

tem a obrigação legal de avaliar 

os riscos no ambiente e iden-

tificar os controles mais “razoá-

veis” para gerenciar o risco. É 

seu dever determinar qual será o 

conforto razoável em certas cir-

cunstâncias. 

     Medidas de controle do calor 

     Primeiramente, é importante 

sempre ficar atento aos sinais. 

Se boa parte dos funcionários 

reclamam do excesso de calor, 

do local ou tempo de repouso, 

ou até mesmo da falta de con-

forto dos EPIs, é preciso ficar a-

tento. 

     Para determinar o controle 

mais apropriado,a ‘hierarquia de 

controles’ deve ser usada: 

     1. Podemos eliminar o risco? 

     Em algumas indústrias, você 

não pode eliminar completa-

mente o risco de trabalhar em al-

tas temperaturas, mas podemos 

reduzi-lo, o que leva à segunda 

hierarquia de controle. 

     2. Podemos reduzir o risco? 

     Você pode reduzir o risco 

tanto quanto for razoavelmente 

praticável. Você pode instalar 

um sistema de ar-condicionado 

completo, mas isso pode não 

ser razoável para uma pequena 

empresa, por exemplo. 

     Então você precisa buscar 

soluções mais viáveis como 

ventilar melhor certas áreas. No 

entanto, isso pode ser caro ou 

não praticável e, então, desce-

mos ainda mais na hierarquia de 

controles para evitar o contato 

com o perigo. 

 

    3. Podemos evitar que os fun-

cionários trabalhem em Altas 

Temperaturas? 

     Isso depende muito da sua 

organização, por exemplo, se 

você tem funcionários que são 

obrigados a trabalhar fora, você 

pode decidir impedi-los de tra-

balhar fora enquanto a tempera-

tura estiver alta. 

     Trata-se de revisar suas ativi- 

dades de trabalho e determinar 

se mais trabalhos físicos podem 

ser  realizados  em  climas  mais 

 

 

frios e os trabalhos mais leves 

realizados em temperaturas 

mais quentes. 

     Mas há atividades em que 

essa possibilidade simplesmen-

te não existe, como o trabalho 

em alto-fornos, então você pre-

cisará revisar novamente o que é 

razoavelmente praticável. 

 

     4. Quais sistemas de traba-

lho seguros podemos apresen-

tar? 

     Trata-se de identificar e im-

plementar procedimentos para 

garantir que os funcionários tra-

balhem com segurança. Por e-

xemplo, os empregadores po-

dem aumentar os intervalos dos 

funcionários e garantir que eles 

tenham acesso a bastante água 

potável. 

     5. Podemos proteger nossos 

funcionários pedindo-lhes que 

usem equipamentos de proteção 

individual (EPI)? 

     Se os funcionários forem o-

brigados a usar EPI para se pro-

tegerem da exposição a doenças 

ocupacionais, então em condi-

ções de trabalho quentes seria 

melhor que esses funcionários 

usassem um equipamento con-

feccionado com um tecido mais 

respirável como o algodão anti-

chamas, por exemplo. 

     Escolha EPIs sempre ade-

quados a cada atividade e fique 

atento para a qualidade do equi-

pamento que vai adquirir. N 

Acidentes elétricos em canteiros de 
obras podem ser evitados com quadros 

de tomadas adequados e seguros 

 
Segundo relatório da Abracopel, mais de 400 profissionais 

morreram nos últimos anos em decorrência de acidentes por 
choque elétrico 

Norminha 631, 08/07/2021 
   Um dos locais mais perigosos 

para acidentes por choque elé-

trico é o canteiro de obras. Se-

gundo relatório da Abracopel 

(Associação Brasileira de Cons-

cientização para os Perigos da 

Eletricidade), entre 2013 e 2020, 

446 profissionais da construção 

civil (pedreiros e ajudantes) per-

deram suas vidas em acidentes 

dessa natureza. 

     Isso acontece porque muitas 

construções não atendem aos 

requisitos mínimos de seguran-

ça estipulados pelas normas vi-

gentes no Brasil. São as famo-

sas “gambiarras” que colocam 

em risco a vida desses profissi-

onais, seja por um conformismo 

do tipo “isso nunca vai acon-

tecer comigo” ou mesmo por e-

conomia com equipamentos de 

segurança. 

     Para o engenheiro eletricista 

Fábio Amaral, diretor da Engerey 

Painéis Elétricos, existem algu-

mas medidas simples e não 

muito “caras” que podem ser to-

madas em qualquer canteiro de 

obras para que o risco de um 

choque elétrico seja minimiza-

do. 

     A principal delas é a utiliza-

ção de um quadro de tomadas 

para canteiros de obras. Ele for-

nece a segurança necessária pa-

ra que os profissionais possam 

trabalhar com tranquilidade, 

pois é feito dentro das normas 

de segurança estabelecidas pela 

lei e possui dispositivos que e-

vitam a grande maioria dos tipos 

de acidentes. 

     Estes painéis têm a proteção  

feita por disjuntores que “desar-

mam” a qualquer indício de so-

brecarga ou curto circuito. Ain-

da, eles podem ter o acréscimo 

de mais dispositivos que au-

mentam a segurança, como o 

DR (Diferencial Residual) e o 

DPS (Dispositivo de Proteção 

contra Surtos), que conduzem 

ao sistema de aterramento sur-

tos causados por sobretensões. 

     “Na Engerey, todos os qua-

dros de tomadas atendem às 

normas regulamentadoras NR 

10, NR12 e NR18, que deter-

minam a segurança em serviços 

e instalações elétricas”.      

     A empresa fornece vários ti-

pos de painéis que podem ser 

utilizados em grandes obras ou 

mesmo por profissionais autô-

nomos que prestem serviços de 

reparos. Existem, ainda, os 

compactos, com alças e rodi-

nhas que facilitam o transporte e 

que são facilmente instalados. 

     Com cerca de 7 quilos e di-

mensões de 40x30x20 centíme-

tros, eles possuem três tomadas 

industriais de 220V, sendo duas 

bifásicas de 16 A e uma trifásica 

de 32 A, e quatro tomadas NBR 

1413, duas de 110 volts e duas 

de 220. É a escolha ideal para 

profissionais que se deslocam 

entre várias obras. 

     Mesmo com todas essas fa-

cilidades, Fábio Amaral diz que 

a parte mais complicada é mu-

dar a mentalidade dos profissio-

nais. Mesmo com a exigência da 

lei, muitos deles preferem con-

tar com a sorte ao invés de in-

vestir um pouco mais em segu-

rança. N 
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Norminha, 08/07/2021 
       Muito presente no ambiente 

infantil, jogos de tabuleiro são 

divertidos e estimulam a compe-

titividade, mas não é apenas 

isso. Com regras e objetivos 

claros, para chegar até o final é 

preciso diversas habilidades, 

como persistência, estratégia, li-

derança, planejamento e capaci-

dade de concentração. Por isso, 

esse tipo de jogo tem ganhado 

espaço dentro das empresas que 

buscam ferramentas para desen-

volver as habilidades socioemo-

cionais de seus colaboradores, 

as chamadas soft skills. 

     Criado para auxiliar gestores 

no desenvolvimento das compe-

tências comportamentais de 

suas equipes, o tabuleiro é um 

dos recursos que integram o 

método Super Cérebro Empre-

sas, do Grupo Super Cérebro. 

Os jogos seguem uma narrativa 

e criam um contexto para que as 

atividades de simulação, análise 

de cases e outros tipos de di-

nâmica sejam atrativas e tenham 

engajamento e participação vo-

luntária dos jogadores. 

     De acordo com Rodrigo La-

reira, diretor de novos negócios 

do  Super  Cérebro, o  relaciona- 

 

 

 

Jogo de tabuleiro ganha espaço 
nas empresas para treinar as 

equipes em habilidades 
socioemocionais 

 

Patrícia Gamba, diretora do 
grupo Super Cérebro. 

mento interpessoal dos partici-

pantes é colocado à prova, per-

mitindo assim uma melhor per-

cepção sobre os pontos cegos e 

oportunidades das habilidades 

socioemocionais da equipe. “O 

método Super Cérebro Empre-

sas desenvolve competências 

que não são exploradas na for-

mação profissional, mas que se 

revelam muito necessárias no 

dia a dia corporativo”, diz. 

     A dinâmica é aplicada em 

grupos de 5 até 20 pessoas e 

dura aproximadamente oito ho-

ras, mas pode ser ajustada à re-

alidade de cada empresa. O jogo 

é composto por seis módulos, 

que podem ser oferecidos de 

forma unificada ou indepen-

dente. Os módulos trabalham 

liderança por propósito, criativi-

dade e inovação, cooperação e 

trabalho em equipe, comunica-

ção interpessoal, inteligência e-

mocional, fácil adaptação e fle-

xibilidade. N 

Diálogo Diário de Segurança: dicas para realiza-lo com sucesso 
Norminha 631, 08/01/2021 
A busca por medidas eficientes, 

para manter a segurança no tra-

balho, é incessante. Os números 

relacionados a acidentes de tra-

balho e doenças ocupacionais 

são os responsáveis por essa 

preocupação, já que se mantém 

altos. 

     Os acidentes são tão co-

muns, que o Brasil ocupa a 

quarta posição no ranking mun-

dial, dos países com maior nú-

mero de acidentes de trabalho. 

     Por isso, medidas de preven-

ção no ambiente de trabalho são 

fundamentais. E para que elas 

possam acontecer, disseminar a 

informação sobre esse assunto é 

um ponto crucial. 

     Nesse sentido, uma ferra-

menta que tem gerado resulta-

dos positivos é o Diálogo Diário 

de Segurança (DDS). Aplicado 

diariamente, pode até parecer 

simples, mas existem estraté-

gias, para que ele seja eficaz e 

produza o sucesso esperado. 

     Quer entender como? Então, 

continue a leitura, veja como o 

DDS ajuda a manter a segurança 

no ambiente de trabalho e con-

fira as dicas para realiza-lo com 

sucesso. 

     Acompanhe os tópicos deste 

conteúdo: 

    - O que é DDS? 

     - Benefícios do DDS 

     - 5 dicas para realizar um DD 

S de sucesso 

     - Quais temas podem ser a-

bordados? 

     O que é DDS? 

     O Diálogo Diário de Segu-

rança (DDS) é uma conversa que 

deve fazer parte da rotina diária 

das empresas. Essa conversa 

tem foco na Segurança do Tra-

balho, saúde e bem-estar dos 

funcionários, no ambiente em 

que desempenham suas ativida-

des laborais. 

     O objetivo dessa conversa é 

conscientizar os colaboradores 

sobre práticas preventivas para 

manter a segurança no trabalho. 

     Também podem ser tratados 

assuntos relacionados à segu-

rança, como riscos no ambiente, 

manutenção de máquinas e e-

quipamentos, utilização de E-

quipamento de Proteção Indivi-

dual (EPI), cuidados com a ali-

mentação, exercícios para evitar 

sedentarismo, limpeza e organi-

zação do ambiente, entre outro. 

     Essa é uma metodologia efi-

ciente na redução de acidentes 

de trabalho, pois é possível a-

bordar diferentes temas, expon-

do a visão da empresa e dos 

colaboradores. Assim, o DDS 

cria um ambiente colaborativo, 

em que todos podem acres-

centar com sugestões, dúvidas, 

relatos e qualquer outro ponto 

que seja relevante. 

 

     Benefícios do DDS 

     O DDS é um importante ins-

trumento para que todos pos-

sam discutir, opinar e chegar em 

estratégias eficientes, no intuito 

de manter a qualidade da saúde 

da equipe. 

     É uma prática simples, mas 

eficaz e que pode trazer resulta-

dos positivos para a empresa e 

toda equipe, caso seja executada 

de maneira correta. Entre os 

principais benefícios do DDS, 

posso destacar: 

     – Reforça informações de 

treinamentos anteriores como 

palestras, dicas de utilização de 

EPI, saúde mental, por exemplo; 

     – É uma oportunidade de in-

tegração entre a equipe, pois po-

de ser descontraída, ajudando a 

construir um ambiente colabo-

rativo e saudável; 

     – Cria um diálogo entre os 

colaboradores e o Serviço Espe-

cializado  em Engenharia de Se- 

gurança e em Medicina do Tra-

balho (SESMT), fortalecendo 

boas práticas de segurança; 

     – Tem caráter informativo, 

atualizando diariamente os fun-

cionários sobre novos riscos e 

acidentes ocorridos, o que torna 

a equipe mais cuidadosa; 

     – Engajar os funcionários, 

pois se sentem valorizados e 

cuidados pela empresa. 

     5 dicas para realizar um DDS 

de sucesso 

     A aplicação do DDS resulta 

em benefícios tanto para a em-

presa como para os colabora-

dores. Contudo, precisa de es-

tratégias para que sua realização 

chegue ao sucesso esperado. 

     Por isso, separei 5 dicas para 

te ajudar a realizar um DDS efi-

caz, em sua empresa. Acompa-

nhe as dicas: 

    1. Seja rápido, objetivo e prá-

tico 

     Como o próprio nome diz, 

essa é uma conversa diária. Por 

isso, é importante manter diálo-

gos objetivos, curtos e práticos. 

Até porque, não adianta realizar 

uma conversa extensa sobre 

conscientização, sendo repetiti-

va,  cansativa e  que não  mante- 

nha os funcionários atentos. 

     Assim, ter um diálogo prático 

 

e curto ajuda a manter os fun-

cionários entretidos. Lembre-se 

também de garantir uma língua-

gem clara e acessível a todos. 

     2. Tenha um planejamento 

     É fundamental que haja um 

planejamento prévio dos DDS. 

Nesse sentido, é importante dei-

xar claro datas e horários, temas 

trabalhados e quais finalidades 

de cada abordagem. 

     A Realizarte Palestras publi-

cou um material de apoio ex-

celente que, sem dúvidas, ajuda 

muito no planejamento dos DS 

S, ainda mais se você estiver 

precisando de novas ideias. 

     3. Documente as informa-

ções do DDS 

     Esse diálogo é feito para le-

vantar informações importantes, 

promovendo a participação de 

todos. Por isso, é imprescindí-

vel que todo DDS sejam docu-

mentados. 

     Dessa forma, a empresa terá 

informações relevantes para es-

tratégias relacionadas à saúde e 

segurança dos funcionários. 

     4. Busque feedback da equi-

pe 

     Não deixe que o DDS vire um 

monólogo, pois a intenção é a- 

gregar informações importantes, 

vindas de todos. Estimule a par-

ticipação da equipe, pedindo fe-

edback sobre o tema. Para isso, 

pode haver um tempo destinado 

no final, a fim de que o time opi-

ne, contribua com experiências 

e ofereça sugestões. 

     5. Diversifique com pales-

trantes especializados 

     Os Diálogos Diário de Segu-

rança rotineiros podem ser fei-

tos por pessoas responsáveis 

pela segurança na empresa. Mas 

também é importante diversifi-

car, principalmente quando for  

 

 

preciso tratar assuntos muito 

técnicos. 

     Assim, uma boa opção é 

contratar palestrantes da área 

que deseja abordar. Isso propor-

ciona credibilidade, assertivida-

de e deixa os funcionários mais 

interessados pelo Diálogo Diá-

rio de Segurança. 

    Quais temas podem ser abor-

dados? 

     O Diálogo Diário de Segu-

rança é muito importante para a 

conscientização constante. Po-

rém, ele não deve ser repetitivo 

em seus conteúdos, pois perde-

rá o sentido. 

     Dessa forma, é importante 

listar temas variados que este-

jam relacionados, tanto de ma-

neira direta como indireta, à se-

gurança, saúde e bem-estar no 

ambiente de trabalho. 

     Alguns assuntos que podem 

ajudar são: 

     – Procedimentos para au-

mento da produtividade; 

     – Hábitos saudáveis; 

     – Cuidados com a pele na 

rotina de trabalho; 

     – Importância de um ambi-

ente limpo e organizado; 

     – Utilização correta de EPIs; 

     – Ergonomia; 

     – Luminosidade ideal; 

     – Ginástica Laboral. 

     Esses são alguns temas que 

podem ser trabalhados, mas vo-

cê pode definir temas especí-

ficos, que atendam a rotina de 

funcionamento da empresa. O 

importante é sempre ter uma 

proposta de discussão relevante 

e com conteúdo diferente, para 

que assim o Diálogo Diário de 

Segurança não se torne massivo 

e desagradável. N 
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Contas de luz estão mais caras: Saiba como economizar 
Norminha 631, 08/07/2021 
Por Sofia Jucon 

        As contas de luz estão mais 

caras desde o último dia 29/06, 

segundo anuncio feito pela A-

gência Nacional de Energia Elé-

trica (Aneel). A alta das contas 

de luz, que já se encontram na 

bandeira vermelha patamar II, se 

encontram nesse cenário pela 

escassez de chuvas em vários 

estados brasileiros e pelos bai-

xos níveis de água nos princi-

pais reservatórios do país, prin-

cipalmente no Sudeste, o que se 

torna a mais preocupante crise 

hídrica em 91 anos. 

     O valor da cobrança extra 

passou de R$ 6,24 para R$ 9,49 

a cada 100 kWh consumidos. De 

acordo com o especialista em 

eficiência energética, Wagner 

Cunha Carvalho, CEO da W-E-

nergy, nesse momento de es-

cassez de água e de altas taxas 

nas contas, a conscientização da 

população e os hábitos susten-

táveis precisam entrar em ação 

urgentemente. “A realidade da 

crise hídrica pode piorar ainda 

mais até o final do ano, caso não 

tenhamos chuvas significativas 

para aumentar o volume dos re-

servatórios. O que temos que fa-

zer agora é retomar o raciona-

mento o quanto antes, e buscar 

meios de economia significativa 

dos recursos naturais”, diz Wag-

ner. 

     Contas de luz: os impactos 

no dia a dia 

     Nos meses de inverno, perío-

do em que a conta de energia 

elétrica costuma aumentar por 

conta do uso de eletrodomés-

ticos em potência alta, como o 

aquecedor, ar-condicionado 

(modo Heat), ferro de passar 

roupas, lava-louça, máquina de 

lavar e secar roupas, torneira e-

létrica, entre outros, a preocu-

pação é ainda maior. Segundo o 

especialista, o chuveiro elétrico 

é o grande vilão neste período, 

pois consome, em média, 25% 

a mais de energia que nos dias 

quentes. 

     “Os cuidados com o uso do 

chuveiro elétrico precisam ser 

redobrados, pois, além do alto 

consumo de energia, também há 

o desperdício de água, já que o 

tempo do banho costuma ser 

maior. Isso sem falar no uso de 

torneiras aquecidas, máquina de 

secar roupas e aquecedores”, 

explica Wagner. 

     Outra dica importante, em 

tempos de home office, é estar 

atento às luzes dos ambientes, 

equipamentos de uso intermi-

tente em tomadas, que interfe-

rem no consumo de energia e na 

eficácia de outros aparelhos. Na 

escala de maior gasto, estão o 

ar-condicionado – na função 

quente ou fria – e a geladeira, 

que no total do consumo de uma  

 

casa representa 30%, o chuveiro 

elétrico 25%, a iluminação 20 

%, aparelho de televisão 10%, o 

ferro elétrico 6%, máquina de 

lavar 5% e todos os demais, co-

mo micro-ondas, roteadores, 

etc, 4%. 

     Dicas para economizar 

     Com base nessas informa-

ções, saiba o que fazer para tor-

nar a sua empresa ou residência 

mais sustentável com a econo-

mia nas contas de luz: 

    - Invista em equipamentos in-

verter: Essa tecnologia promete 

reduzir o consumo de energia e-

létrica e, consequentemente, e-

conomizar na conta de luz. Se-

gundo a pesquisa Procel 2020 – 

Programa de Conservação de 

Energia Elétrica – com base em 

informações dos fabricantes, os 

eletrodomésticos com a função 

inverter podem economizar de 

40% a 70% de energia em re-

lação aos modelos tradicionais. 

O investimento se paga durante 

os anos com a economia gerada 

pelos equipamentos. 

    - Fique de olho no chuveiro e-

létrico: Procure substituir por 

um novo, caso seja de um mo-

delo muito antigo, e que tenha a 

etiqueta do Inmetro com classi-

ficação “A” de economia. Vale 

lembrar que os que possuem 

uma potência mais baixa ajudam 

a reduzir o consumo de energia 

sem perder a eficiência. 

     - Tenha uma turbina eólica: 

Parece uma realidade distante, 

mas ela é muito possível. O sis-

tema de energia eólica resi-

dencial com turbinas gera ener-

gia elétrica 24h por dia pelo 

vento – dependendo da região 

do país gera 5 kWh/dia – e al-

guns modelos de turbinas cus-

tam menos que um smartphone 

de última geração. Hoje os gran-

des bancos incluem incentivos à 

energia eólica em crédito para 

construção. Busque por essas 

opções, pois, mais uma vez, o 

investimento se paga com os 

anos de economia. 

     - Instale painéis solares: Já 

existem muitas residências e 

empresas que estão investindo 

na sua própria produção de e-

nergia elétrica através da energia 

fotovoltaica para reduzir custos, 

valorizar suas propriedades e 

tornar suas atividades mais sus-

tentáveis. Apesar de demandar 

um valor alto para a instalação 

do  sistema de  energia  solar, o  

investimento garante uma eco-

nomia de até 95% na conta de 

luz. A médio prazo, aproxima-

damente 7 anos, você paga todo 

esse investimento com a própria 

economia gerada e garante mais 

de 25 anos de uso e poupança 

financeira. 

     Wagner ainda ressalta: 

     - Evite tomar banhos demo-

rados. Para as crianças, use um 

“timer” de 5 minutos, como um 

desafio positivo. Priorize a água 

para enxaguar o corpo. 

     - Evite fazer a barba (ho-

mens) e lavar lingeries (mulhe-

res) durante o banho. 

     - Não use a descarga para 

outros fins, como lixeira de pa-

pel. 

     - No ato de lavar a louça, lim-

pe bem os restos de alimentos e 

enxague-a toda de uma vez. 

     - Lave as roupas na máquina 

quando estiver com o cesto 

cheio. No tanque, feche a tor-

neira enquanto ensaboa as pe-

ças. 

 

     - Não utilize a mangueira pa-

ra lavar o carro e a casa. Priorize 

um balde com água de reúso e 

pano. 

     Neste vídeo você tem mais 

informações sobre o reajuste de 

52% nas contas de luz: 

https://www.youtube.com/watch

?v=YvD6gK8cu0o 

N Sofia Jucon, Jornalista 
ecowords 

Muito Além da Espuma 
Norminha 631, 08/07/2021 
Por José Henrique Preto 

Rodrigues 

    Não é novidade para ninguém 

que vivemos e trabalhamos sob 

o regime de evidências, que são 

exigidas por auditorias ou até 

mesmo, fiscais. Qualquer treina-

mento sobre higienização das 

mãos ou qualquer Diálogo Diá-

rio de Segurança (DDS) deve ter, 

no mínimo algumas fotos, um 

relatório e listas de presença pa-

ra que esteja em conformidade. 

     Em pleno Século XXI, na era 

do desenvolvimento da ciência, 

onde todos os passos são ras-

treados, desde conversas parti-

culares a até geolocalização, es-

quecemos de estabelecer métri-

cas e números objetivos tam-

bém ao controle de emergên-

cias. 

     Parece conversa de enge-

nheiro, mas não é. É uma ex-

plicação simples sobre como é 

importante obter números a par-

tir de testes realizados em todo 

o sistema conta incêndio, prin-

cipalmente quando há o uso de 

espuma. Em suma, é apenas 

buscar a comprovar a Capacida-

de de Resposta a Emergências a 

partir de medidas reais, não a-

penas a partir de projetos. 

     Foi por isto que eu disse que 

não é coisa de Engenheiro, ape-

nas. É também para Técnicos de 

Segurança, Bombeiros Civis e 

Militares e também Gestores e 

Gerentes de Área. Não vou con-

seguir mensurar aqui ou até 

mesmo demonstrar ponto a 

ponto, pois é tema de um curso 

inteiro, mas esclarecer critérios 

gerais importantes a serem con-

siderados quando se há equipa-

mentos para combate a incêndio 

com aplicação de Espuma. 

     Quando eu falo sobre a teoria 

de combate a incêndio com Es-

pumas, digo que algumas con-

siderações são importantes, co-

mo o cálculo nos mostra, que 

são: Vazão, Taxa de Aplicação e 

Dosagem; e isto é tema para ou-

tro artigo. Vou desconsiderar 

também a possibilidade de 

montagem errada do sistema ma 

 

 

Aplicação de espuma Campo de Treinamento RHONE 

nual de aplicação de espuma, 

como: uso de mangueira de diâ-

metros diferentes e incompatibi-

lidade entre dosador e esguicho 

ou canhão que impossibilita a 

espuma. Vamos considerar ape-

nas os equipamentos que já fa-

zem espuma. 

     E aqui está o ponto: a análise 

na maioria das vezes e Qualita-

tiva e não Quantitativa. Para a 

maioria dos profissionais e ges-

tores, o simples fato de que o e-

quipamento está fazendo espu-

ma já comprova e eficiência de 

todo um sistema, o que é falso. 

     De maneira geral e pensando 

em gestão de riscos, se consi-

derarmos que a espuma dosada 

na porcentagem (%) ideal e tam-

bém vazão é o nosso objetivo; 

então, para isto, devemos con-

siderar o sistema como um todo. 

Este sistema parte da captação 

de água, passa pela a Bomba de 

incêndio, corre através de tubu-

lações a até chegar na câmara de 

espuma ou no hidrante e segue 

para a linha manual e posterior 

aplicação. 

     Sendo assim, considerando 

o sistema completo, as métricas 

reais devem ser comparadas 

com o projeto (teoria) e então te-

remos a rastreabilidade de que é 

possível que o equipamento te-

nha uma boa performance no 

momento da emergência e ele 

tiver que ser utilizado. 

    Digo isto porque sistemas au-

tomáticos nem sempre funcio-

nam. Eu, particularmente, nunca 

ví nenhuma câmara de espuma 

funcionar em qualquer um dos 

incêndios em áreas de estoca-

gem de inflamáveis nos quais eu 

trabalhei. Digo também, porque 

sistemas manuais dependem do 

sistema como um todo e vamos 

discutir, como também depende 

da ação humana treinada para a 

determinada atividade - e estimo 

posso explanar depois. 

     Quantificar a reserva de água 

não é muito difícil, basta verifi-

car o tamanho do reservatório e 

comparar com o que há no pro-

jeto. Certamente deverá compre-

ender o combate a incêndio da 

área de maior risco, incluindo a 

aplicação de espuma. 

     Quando chegamos na Bomba 

de Incêndios as métricas come-

çam a aparecer de maneira mais 

objetiva.  Os  testes  de  Bombas 

de incêndios vão muito além da 

verificação de funcionamento 

por botoeira ou automático, veri-

ficação dos níveis de bateria ou 

níveis do diesel; isso soa quase 

como qualitativo. O que é de ex-

trema importância para o funcio-

namento do sistema como um 

todo é o Teste de Curva de Bom-

ba, a partir do qual é mapeada 

toda a performance da bomba de 

incêndio relacionando a vazão e 

volume e comparando com a 

performance teórica do equipa-

mento. A partir disto, temos uma 

rastreabilidade muito mais con-

fiável sobre o funcionamento do 

sistema como um todo. 

     Quanto ao volume de Líquido 

Gerador de Espuma de um siste-

ma fixo ou de um planta como 

um todo, é tão fácil de auditar 

quanto auditar o volume de água 

em reservatório; basta verificar o 

volume e comparar com o pro-

jeto. Não quero aqui discutir 

qual o volume ideal de cada pro-

jeto ou volume estratégico para 

combate a incêndio. 

     Chegamos então ao sistema 

fixo (Câmara de espuma ou 

Sprinklers) ou móveis (Linhas 

Manuais ou Canhões) onde to-

dos são sempre aprovados ao 

simplesmente fazerem espuma - 

o que é algo qualitativo -, mas a 

espuma e a vazão nunca é tes-

tada. 

     Ao contrário do que se imagi-

na, quando falamos de aplica-

ções de espumas, falamos de 

condições e equilíbrios delica-

dos dentro do sistema que po-

dem definir ou não o sucesso de 

uma operação de combate a in-

cêndio. Uma bomba de incêndio 

que não tem a performance ideal 

pode prejudicar a vazão e dosa-

gem para a aplicação de espuma. 

Isso ocorre para performance 

menores ou maiores. 

     Não adianta um canhão de a-

plicação de espuma com funcio-

namento ideal a 100 psi (7 kgf) 

ser operado com o sistema a 142 

psi (10 kgf). Embora faça espu-

ma ao final, a dosagem possi-

velmente será maior que o espe-

rado, podendo fazer com que o 

inventário de LGE termine antes 

do tempo de aplicação previa-

mente estipulado com cálculos. 

     Do contrário também não a-

dianta e isso parece o mais óbvio 

Continua na página 06/13 
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https://ecowords.com.br/contas-de-luz-ficam-mais-caras-saiba-como-economizar/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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A nova era do inglês na Agricultura 4.0 
Norminha 631, 08/07/2021 
   O agronegócio brasileiro é um 

setor em grande expansão, com 

novas demandas para os pro-

fissionais e, dentre elas, o do-

mínio da língua inglesa. Durante 

muitos anos, esse segmento es-

teve associado à ideia estereoti-

pada sobre o campo, associan-

do-o a processos mais rudimen-

tares. Mas isso já não é uma ver-

dade, pois há muito tempo a 

tecnologia e a inovação têm se 

tornado mais presentes, seja em 

pequenas ou grandes fazendas. 

     De acordo com Fabrício Var-

gas, CEO e fundador da edtech 

Uniway School, a chegada e a 

intensificação da era digital na 

agricultura acompanha a ten-

dência dos demais setores, que 

integram a conexão e o avanço 

tecnológico para soluções muito 

mais eficientes. “Soma-se a is-

so, a necessidade de dominar 

uma linguagem comum a todos, 

no caso o inglês”, destaca. 

     Fabrício explica que, nos úl-

timos meses, foi notório o au-

mento de matrículas de profis-

sionais do setor do agronegó-

cio. “Uma curiosidade é que não 

são apenas os executivos, pelo 

contrário, o maior número de 

estudantes ocupa cargos geren-

ciais e de profissionais opera-

cionais que perceberam a ne-

cessidade de dominar o inglês 

para exercerem, de maneira 

mais qualificada, suas ativida-

des diárias”, atesta. 

     E esse foi o caso de Sandra 

de Souza Gradaschi, de 49 anos, 

gerente de vendas. Ela trabalha 

em uma multinacional américa-

na e hoje, devido às aulas, sem-

te-se mais confiante para parti-

cipar de apresentações e reuni-

ões. “Graças às aulas, sinto que 

estou em constante evolução”, 

comemora. 

     Desta forma, a necessidade 

do domínio da língua inglesa 

não está apenas relacionada aos 

profissionais que precisam ne-

gociar com importadores de to- 

do mundo. A necessidade vem 

também do domínio de novas 

tecnologias e de equipamentos. 

     Ciente desta nova realidade 

chamada de Agricultura 4.0, a 

administradora de empresas Sa- 

ra Martins, de 46 anos, viu a 

necessidade de aprofundar os 

seus conhecimentos em inglês.  

 “O idioma foi se impondo na 

minha vida profissional, à medi-

da que eu recebia mais desafios 

e percebia novas oportunidades. 

Tive clareza de que se não con-

seguisse me comunicar utilizan-

do a língua inglesa, eu teria 

grandes limitações profissio-

nais”, destaca. 

     Ela lembra que a maior difi-

culdade sempre foi a construção 

de frases e a comunicação oral. 

Frequentemente fazia cursos 

que davam ênfase à gramática e, 

ao transpor esse conhecimento 

para o dia a dia, notava que não 

era suficiente para ter confiança. 

“Hoje participo de aulas que 

permitem levar o conteúdo para 

o dia a dia, o que traz mais se-

gurança para ter uma participa-

ção maior, porque não há mais 

o receio de não ser compre-

endida”, revela. 

     De acordo com a Confede-

ração da Agricultura e Pecuária 

do Brasil (CNA), o ano de 2021 

está se consolidando como um 

dos melhores para o emprego 

no agronegócio. Por exemplo, 

durante o primeiro trimestre do 

ano, foram geradas 60.575 no-

vas vagas no setor. Com o re-

sultado positivo nos três primei-

ros meses do ano, a agrope-

cuária teve seu melhor primeiro 

trimestre desde 2007. 

     Agricultura 4.0 

     A Agricultura 4.0 refere-se a 

um conjunto de tecnologias di-

gitais avançadas que se inte-

gram e se conectam por meio de 

softwares, sistemas e equipa-

mentos capazes de otimizar a 

produção agrícola nas suas 

mais diversas etapas. 

     Certamente, neste contexto, 

o inglês torna-se a língua neces-

sária para esses profissionais. 

“No agronegócio, o domínio do 

inglês não se limita, apenas, às 

 

negociações internacionais, seja 

com um potencial fornecedor ou 

comprador do produto. A neces-

sidade é muito mais ampla: para 

conseguir efetivar as bases da 

Agricultura 4.0, a língua inglesa 

será essencial para sua imple-

mentação efetiva”, finaliza o CE 

O da Uniway School. 

     *Fabrício Vargas é fundador 

da Mundo Intercâmbio, CEO da 

Uniway School e um apaixonado 

pela educação inovadora. Ele 

morou por mais de cinco anos 

na Europa, especificamente na 

Inglaterra e na Irlanda, onde tra-

balhou como intérprete nas 

Cortes Inglesa e Irlandesa. 

     Com o seu retorno para o 

Brasil, teve contato com o ensi-

no de inglês em escolas e cur-

sos particulares, quando ficou 

mais evidente que o modelo de 

ensino brasileiro ainda era mui-

to arcaico e engessado. Para 

motivar e engajar os estudantes 

no processo de ensino e apren-

dizagem da língua inglesa, eram 

necessários métodos mais cria-

tivos, motivadores e estimulan-

tes. 

 

   E foi com este propósito, e de-

safio, que em 2017 foi fundada a 

Uniway School, uma edtech 

focada tanto no ensino de inglês 

como nas avaliações de pro-

ficiência, tais como TOEFL, TO 

EIC e IELTS.  Quatro anos de-

pois, a Uniway School já está 

presente em mais de 50 países e 

com mais de centenas de alu-

nos. 

     Para mais informações: 

     https://uniwayschool.com/  

N 
 

 
Com todo avanço produtivo, tecnológico e com mais conexões, 

a língua inglesa tem se tornado extremamente relevante 
 

Continuação página 05/13 

a todos. De nada adianta - e é 

ainda pior - a bomba performa 

abaixo do esperado. 

 

     Testes realizados no Campo 

de Treinamento RHONE junto 

com a Sigla Fire Sistemas Con-

tra Incêndio, realizamos testes 

de eficiência de sistemas de a-

plicação de Espuma. Na foto, foi 

realizado teste de vazão, pressão 

de entrada e de saída do pro-

porcionador de espuma. 

     Quanto à qualidade da espu-

ma, considerando que todos os 

requisitos anteriores foram pre-

enchidos e devidamente eviden-

ciados, temos também que veri-

ficar a qualidade da espuma re-

alizada. 

     Para isto, então, duas gran-

dezas devem ser medidas: vazão 

e dosagem do equipamento, 

considerando as condições ide-

ais de trabalho, que em geral é 

de 100 psi (7 kgf). Medidores de 

vazão devem ser instalados no 

sistema. Principalmente para 

grande incêndios envolvendo lí-

quidos combustíveis e inflamá-

veis, ter vazão é um grande a-

liado. A vazão correta do sistema 

garante a taxa de aplicação de-

sejada, evitando que o poder do 

fogo seja maior que o da es-

puma, termodegradando-a. 

     A qualidade da espuma no 

sentido de dosagem também é 

um grande parâmetro. Principal-

mente em incêndios com sol-

ventes polares, o uso de uma 

baixa  dosagem pode  fazer com  

 

 

que a eficiência da espuma seja 

nula perante ao incêndio, princi-

palmente quando há a necessi-

dade de formação de membrana 

polimérica. Da mesma forma 

uma dosagem maior fará com 

que o inventário de espuma aca-

be antes do esperado, como já 

disse. Métodos analíticos e cur-

vas apropriadas devem ser apli-

cadas à verificação da dosagem 

da espuma para poder garantir o 

máximo possível do sistema e 

eventuais erros que comprome-

tam a eficiência como um todo. 

    Na foto em seguida, uma Cur-

va Analítica utilizada para verifi-

car a Refração da Luz com o ob-

jetivo de verificar a dosagem de 

Líquido Gerador de Espuma na 

Espuma de Combate a Incêndio; 

obtida também através dos tes-

tes nos sistemas realizados no 

Campo de Treinamento RHONE 

junto com a Sigla Fire Sistemas 

Contra Incêndio. 

 

    Neste momento, então, recor-

remos novamente a recursos tão 

técnicos e específicos, que per- 

  

meiam a química analítica e, em-

bora citado o método na NFPA, 

não é de conhecimento da maio-

ria dos profissionais. 

     Ainda em tempo, destaco a-

qui que a metodologia empre-

gada e orientada por norma é a-

plicada com valores em papel 

quadriculado; porém nada im-

pede o uso de ferramentas mais 

sofisticadas e muito acessíveis a 

todos, como o Microsoft Excel, 

onde os números obtidos po-

dem receber o melhor tratamen-

to estatístico possível a fim de o-

ferecer a curva mais linear e pró-

xima de todos os pontos, como, 

por exemplo, com o emprego do 

Método dos Mínimos Quadra-

dos. 

     Vemos, então, que Muito A-

lém da Espuma, há diversos mé-

todos a serem desenvolvidos 

com o objetivo de provar cien-

tificamente e na prática que o 

sistema se aproxima o máximo 

possível do ideal considerado 

no projeto, dando-nos assim, 

uma expectativa maior quando à 

análise de Capacidade de Res-

posta a Emergência que um sis-

tema possui, chegando mais 

próximos à Plena Capacidade de 

Resposta, no qual é sempre o 

objetivo. N 

 

 

 

 

José Henrique Preto Rodrigues 
Diretor Técnico na Rhone Emergências e Segurança do Trabalho 

 

Inscrição Whats: 18 99765-2705 
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Suposto trabalhador é condenado por litigância de má-fé em lide simulada 

Norminha, 631, 08/07/2021 
     A 2ª Vara do Trabalho de Três 

Lagoas (MS) extinguiu um pro-

cesso já em fase de liquidação 

de sentença sem resolução do 

mérito e condenou o autor do 

processo por litigância de má-fé 

em uma lide simulada. De acor-

do com o juiz Valdir Aparecido 

Consalter Junior, um inquérito 

da Polícia Federal demonstrou 

que o suposto trabalhador e seu 

advogado fraudaram o proces-

so. 

     Segundo a investigação poli-

cial, o suposto empregado ale-

gou no processo trabalhista que 

prestava serviços para uma em- 

presa de celulose, por meio de 

5 Temas de DSS em Escritório (Além de Ergonomia) 
Norminha 631, 08/07/2021 
Por Mariane Masioli 

Quando fiz estágio como técnica 

de segurança do trabalho, me 

deparei com o seguinte desafio: 

realizar DSS (Diálogo de Saúde 

e Segurança) para trabalhadores 

de escritório. Eu encarava a si-

tuação como desafio, pois, no 

começo do meu curso técnico, 

quando me falavam em DSS pa-

ra prevenir acidentes, eu rapida-

mente pensava em canteiros de 

obras ou áreas industriais. 

     O primeiro risco que vem à 

cabeça quando pensamos em 

trabalho na área administrativa é 

o risco ergonômico. Por isso, 

temas ligados à ginástica labo-

ral, adequação do mobiliário de 

trabalho e saúde mental são 

sempre bem-vindos, mas quais 

outros temas podem ser abor-

dados nesse ambiente de forma 

que os assuntos de DSS não fi-

quem repetitivos e sempre volta-

dos à ergonomia? 

   Neste artigo, listarei alguns te-

mas que poderão ser ministra-

dos em diálogo de saúde e se-

gurança que serão úteis para 

quaisquer trabalhadores que a-

tuam em escritórios. 

     1- Prevenção de acidente de 

trajeto 

     Esse tipo de acidente pode 

ocorrer com qualquer trabalha-

dor que precisa se deslocar de 

casa para o trabalho e vice-ver-

sa. Vale a pena realizar um diálo 

 
Magistrado da 2ª Vara do Trabalho de Três Lagoas (MS) se 

baseou em processo da Polícia Federal 

terceirização, quando, na verda-

de, os elementos colhidos no in-

quérito indicaram que não teria 

como ele ter residido em Três 

Lagoas e trabalhado para a em-

presa. O juiz explica que o advo-

gado fundamentou a petição ini-

cial com alegações falsas, as 

quais não puderam ser refutadas 

porque a empresa terceirizada 

não compareceu em juízo ou 

contestou as informações, o que 

caracteriza a revelia e implica na 

presunção de veracidade dos fa-

tos alegados pelo autor. 

     O processo já estava com 

sentença transitada em julgado e 

seguiria para decisão de homo-

logação  de  cálculos, por  meio 

go de segurança sobre esse as-

sunto explicando o que é aci-

dente de trajeto, quando ele é 

descaracterizado como tal (des-

vio de trajeto), importância de 

abrir a CAT e, claro, como evitar 

esse tipo de acidente apresen-

tando regras e dicas de segu-

rança no trânsito para funcio-

nários que vão para o trabalho 

de carro, de bicicleta, a pé, etc. 

     2- Mapa de risco 

     Qualquer empresa que segue 

a norma regulamentadora 05 

possui um mapa de risco. Você 

já apresentou esse mapa aos 

colaboradores? Os funcionários 

sabem para que ele serve? Sa-

bem interpretá-lo? 

     Apresentar o mapa de riscos 

é uma forma de divulgar os ris-

cos do ambiente de trabalho e 

apresentar as ações que podem 

ser tomadas no dia a dia no 

escritório para evitar esses ris-

cos. Vale a pena abordar esse 

tema no DSS sempre que o ma-

pa de risco for atualizado, pois 

caso tenha sido identificado um 

novo risco no ambiente, os cola-

boradores devem ser avisados. 

     3- Prevenção de acidentes 

com as mãos 

     Profissionais da área admi-

nistrativa utilizam as mãos o 

tempo todo para trabalhar e em-

bora um escritório pareça ser 

um ambiente inofensivo para a-

cidentes, os colaboradores cor-

rem  riscos de  prensamento  de  

da qual o trabalhador receberia 

mais de de R$ 300 mil por dife-

renças de horas extras, intervalo 

para refeição e descanso, inter-

valo interjornadas, horas "in iti-

nere", salários atrasados, verbas 

rescisórias e indenização por 

danos morais e falta de recolhi-

mento de FGTS. 

     Apenas na fase de liquidação 

de sentença que se constatou a 

irregularidade com a notícia de 

instauração de inquérito policial 

e, diante dos elementos colhi-

dos pelo Delegado de Polícia ao 

final do procedimento, de forma 

excepcional foram relativizados 

os efeitos da coisa julgada e 

declarada a nulidade de todo o 

processo, com aplicação de 

multa de 10% ao autor por li-

tigância de má-fé sobre o valor 

atualizado da causa, avaliada em 

R$ 85 mil na época do ajui-

zamento da ação, em 2015. O 

valor deverá ser pago pelo autor 

da ação para a empresa. 

     "Ficou claro que o suposto 

trabalhador, com a participação 

de um de seus advogados, dei-

xou de expor os fatos em juízo 

conforme a verdade, violando, 

assim, o dever processual pre-

visto no inciso I do art. 77 do 

CPC. Litigou de má-fé, portanto,   

dedos em gavetas e armários, 

lidam com objetos pontiagudos 

e cortantes como tesouras e ta-

chinhas para pregar aviso em 

mural de recado, etc. Até mesmo 

um simples grampeador utiliza-

do de forma incorreta e com falta 

de atenção oferece risco. 

     Por isso, você pode aplicar 

um DSS sobre prevenção de a-

cidentes com as mãos para a-

guçar a percepção dos funcio-

nários em relação a esses riscos 

e para divulgar formas de pre-

venir acidentes. 

     4- Perigos do uso incorreto 

de fone de ouvido 

     Nos últimos tempos, as reu-

niões por teleconferência se tor-

naram cada vez mais comuns e, 

consequentemente, houve um 

aumento do uso de fones de ou-

vido e headsets. 

     Use o diálogo de segurança 

para alertar os colaboradores 

sobre os riscos de utilizar fone 

de ouvido em alto volume e so-

bre a importância de higienizar 

os fones. Você pode realizar 

uma demonstração durante o 

DSS para mostrar como esses 

equipamentos devem ser higie-

nizados. 

     5- Programa 5S na preven-

ção de acidentes 

     Um escritório desorganizado 

é chamariz para acidentes. Por 

exemplo, fios de telefone ou ou-

tros equipamentos no meio do 

caminho podem gerar tropeços,  

em razão do disposto nos in-

cisos II e III do art. 80 do CPC", 

afirmou o juiz Valdir Consalter 

Junior na sentença. 

    O mesmo advogado ainda de-

fende outros dois trabalhadores 

que foram investigados pela Po-

lícia Federal por fraude na Jus-

tiça do Trabalho. Os processos 

ainda estão em andamento, pen-

dentes de julgamento. O Minis-

tério Público Federal e a Ordem 

dos Advogados do Brasil – Sec-

cional Mato Grosso do Sul serão 

informados sobre os autos para 

as medidas cabíveis. 

     Investigação 

     A Polícia Federal percebeu 

que ele esteve preso, em São 

Paulo, pelo crime de roubo du-

rante parte do período em que 

ele alegou trabalhar em Três La-

goas. Quando ouvido pelos in-

vestigadores, o advogado disse 

desconhecer que o cliente ficou 

preso, apesar de o nome do pro-

fissional também estar indicado 

na ação penal como advogado 

do réu. 

     A investigação também des-

cobriu que o suposto trabalha-

dor não chegou a morar na ci-

dade, e que no processo traba-

lhista ele deu indicação de en- 

dereço inexistente em Três La- 

funcionários desatentos podem 

trombar em gavetas de arquivos 

abertas, etc. 

     O programa 5s é uma ferra-

menta da qualidade desenvolvi-

da no Japão que pode ser a-

plicada em qualquer ambiente 

de trabalho e que ajuda na re-

dução de riscos de acidentes. O 

programa recebe esse nome 

pois é composto pelos 5 sensos 

abaixo que começam com a letra 

S quando nomeados em Japo-

nês: 

- Senso de utilização (Seiri); 

- Senso de organização (Seiton); 

- Senso de limpeza (Seiso); 

- Senso de padronização (Seike-

tsu); 

- Senso de disciplina (Shitsuke). 

     Pesquise bastante sobre o 

tema e explique aos colabora-

dores o significado de cada sen-

so. Você pode exemplificar a uti-

lização de cada um desses sen-

sos em situações cotidianas do 

escritório para mostrar como es-

se programa pode ajudar na pre-

venção de acidentes. 

     Essas foram algumas dicas 

de temas de DSS que podem ser 

realizadas em qualquer escritó-

rio, mas muitos outros temas 

poderão ser abordados confor-

me a realidade de cada empresa. 

N 
 

Mariane Masioli 

Técnica em Segurança do 

Trabalho | Secretária 

goas. Situação similar foi apon-

tada pela PF no caso de mais 

dois investigados defendidos 

pelo mesmo advogado. Um dos 

supostos trabalhadores confes-

sou que o advogado ofereceu 

um emprego de forma fraudu-

lenta para assinar carteira de tra-

balho em uma empresa desati-

vada. 

     "Os elementos apresentados 

pela Polícia Federal em sua in-

vestigação são suficientes o 

bastante para demonstrar o 

mesmo 'modus operandi' no a-

juizamento das ações das pes-

soas investigadas. (...) O advo-

gado recrutou pessoas da Gran-

de São Paulo para ajuizar ações 

trabalhistas simuladas em face 

de uma empresa que sabida-

mente não comparecia em juízo, 

colocando também no polo pas-

sivo empresa solvente e que, a 

rigor, era a efetiva tomadora de 

serviços daquela. Tudo com o 

intuito de obter vantagem patri-

monial ilícita sob o argumento 

de relações de emprego que já-

mais existiram", concluiu o juiz 

do trabalho. 

N 
Fonte: TRT da 24ª Região (MS) 

Construção 
contra o 

coronavírus 
comemora 
avanço na 

imunização 
Norminha 631, 08/07/2021 
   Com quase quatro décadas de 

atuação em Goiânia, a Consci-

ente Construtora é uma das 

principais empresas do setor da 

construção civil do estado de 

Goiás e, desde 2020, tem adota-

do importantes medidas para e-

vitar a proliferação do novo co-

ronavírus junto aos seus mais 

de 400 trabalhadores, na linha 

da campanha “Construção Con-

tra o Coronavírus – Não vamos 

baixar a guarda’, iniciativa da 

Câmara Brasileira da Indústria 

da Construção (CBIC). 

     Para Erly Marques Cândido, 

engenheiro de Segurança no 

Trabalho e responsável pela fis-

calização do cumprimento das 

medidas de enfrentamento de e-

mergência à Covid 19 na cons-

trutora, o avanço da vacinação 

no estado de Goiás e a vigilância 

constante nos canteiros traz a 

esperança de dias melhores. 

     Nesse período foram aplica-

das ações baseadas na preven-

ção da Covid-19, tanto nas o-

bras dos empreendimentos 

World Trade Center Goiânia, no 

Setor Marista. N 

Mercado de 
trabalho da 
Construção 

segue 
registrando 
resultados 
positivos 

 

Norminha 631, 08/07/2021 
  Pelo quinto mês consecutivo, a 

construção civil registrou resul-

tados positivos em seu mercado 

de trabalho. É o que indicam os 

dados de maio de 2021 do Novo 

Caged, divulgados nesta quinta-

feira (01/07) pela Secretaria Es-

pecial de Previdência e Traba-

lho, do Ministério da Economia. 

O setor gerou um saldo de 22. 

611 novas vagas com carteira 

assinada. 

     O segmento mantém o ritmo 

de vagas criadas em março (24. 

315) e abril (21.537), mas con-

tinua quase 50% inferior ao ob-

servado nos dois primeiros me-

ses do ano (média de 44.115). 

     Segundo a economista do 

Banco de Dados da Câmara Bra-

sileira da Indústria da Constru-

ção (CBIC), Ieda Vasconcelos, o 

setor segue criando novas vagas 

formais em seu mercado de tra-

balho e permanece em recupe-

ração do seu processo produti-

vo, mas num ritmo menor do 

que poderia. “Esse cenário re-

flete os efeitos de dificuldades 

que persistem, como a pressão 

exercida pelo aumento dos pre-

ços dos insumos”, destaca. 

     Em maio foram gerados no 

País, no conjunto de todas as 

atividades, 280.666 novos pos-

tos de trabalho com carteira as-

sinada, o que correspondeu ao 

segundo melhor resultado do 

ano. Este número reflete o de-

sempenho positivo observado 

em todos os cinco grandes seto-

res da economia, com destaque 

para: 

     • 110.956 vagas no setor de 

Serviços 

     • 60.480 vagas no Comércio 

     Desde janeiro de 2021, o 

mercado de trabalho formal vêm 

registrando número de admis-

sões superior ao número de de-

missões. De janeiro a maio de 

2021 foram criadas 1,233 mi-

lhão de novas vagas. 

     “Ressalta-se a importância 

desses números que, apesar do 

agravamento da pandemia, em 

função da segunda onda da Co 

vid-19, foram positivos. A redu-

ção na mobilidade da população 

parece ter sido menos intensa 

do que a registrada no primeiro 

semestre de 2020”, frisa a eco-

nomista. N CBIC 

 

http://www.norminha.net.br/
http://www.csjt.jus.br/web/csjt/noticias3/-/asset_publisher/RPt2/content/id/9209976
https://cbic.org.br/mercado-de-trabalho-da-construcao-segue-registrando-resultados-positivos/?utm_campaign=cbic_hoje_01072021&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Norminha 631, 08/07/2021 
    A Primeira Turma do Tribunal 

Regional do Trabalho da 21ª Re-

gião (RN) determinou a aplica-

ção da legislação brasileira no 

caso de trabalhador contratado 

no Brasil para trabalhar em An-

gola. 

     No recurso ao Tribunal, a 

Companhia de Bionergia de An-

gola Ltda (Biocom) alegou que o 

empregado foi contratado por 

ela, empresa totalmente estran-

geira, sem sede, agência, filial 

ou sucursal no Brasil. 

     Por isso, deveria ser utilizada 

a legislação angolana e não a 

brasileira, de acordo com o Ca-

pítulo III, da lei nº 7.064, de 

1982. 

     Participação 

     No entanto, o desembarga-

dor José Barbosa Filho, relator 

do processo, ressaltou que a Bi-

ocom é uma  empresa com sede 

em Angola, mas com participa-

ção societária e comando da O-

debrecht Angola Projectos e 

Serviços Ltda - OAL, subsidiária 

do Grupo Odebrecht. 

     “Ambas são controladas pela 

empresa brasileira Odebrecht 

Engenharia e Construção S.A., 

fazendo parte do mesmo grupo 

econômico (Grupo Odebrecht), 

denominado atualmente de NO 

VONOR”, destacou ele. 

     Assim, a contratação pela BI 

OCOM, teria o objetivo de difi-

cultar eventual condenação da 

Construtora Norberto Odebre-

cht, utilizando a empresa ango-

lana como forma de evitar a a-

plicação da legislação brasileira. 

     O autor do processo foi con-

tratado pela Biocom no Rio de 

Janeiro (RJ), em maio de 2017,  

Trabalhador contratado para prestar 
serviços em Angola consegue 

benefícios da lei brasileira 
para trabalhar no município de 

Cacuso, província de Malange, 

República de Angola. 

     No processo, o trabalhador 

pede a responsabilidade solidá-

ria da Construtora Norberto O-

debrecht, como integrante do 

mesmo grupo econômico da 

Biocom, e, por consequência, a 

aplicação da legislação brasilei-

ra. 

     Ele informou ainda que as 

duas empresas indicaram teste-

munhas em comum e foram re-

presentadas pelo mesmo advo-

gado e preposto em audiência. 

Além disso, a sede da Biocom, 

no Brasil, seria no mesmo edi-

fício e andar da Odebrecht. 

     As ligações entre as empre-

sas apontadas pelo ex-emprega-

do, como as participações soci-

etárias, os mesmos representan-

tes, testemunhas e endereço, fo-

ram destacadas pelo desembar-

gador José Barbosa Filho em 

seu voto. 

     O magistrado ressaltou, por 

exemplo, que “é fato admitido 

pela Biocom, como também pela 

Construtora Norberto Odebre-

cht”, que a empreiteira brasileira 

”detém participação na Odebre-

cht Angola, que, por sua vez, 

detém 40% do capital social da 

Biocom”. 

     Tudo isso, para ele, atrai a 

aplicação da legislação traba-

lhista brasileira ao caso, “na 

medida em que as empresas não 

comprovaram que a legislação 

angolana é mais favorável ao 

trabalhador (artigos 2º, § 2º, da 

CLT e artigos 2º, III, e 3º, II, da 

Lei nº 7.064/82)”. N 

Fonte: TRT da 21ª Região (RN) 

 

Mantida justa causa para 
trabalhador de Belo Horizonte que 

falou mal da empregadora em 
postagem no Facebook da empresa 

 
Decisão é do TRT da 3ª Região (MG) 

Norminha 631, 08/07/2021 
Foi mantida a dispensa por justa 

causa aplicada a um trabalhador 

que falou mal da empregadora, 

que é do ramo de conservação e 

limpeza em Belo Horizonte (M 

G), em uma postagem na página 

do Facebook da empresa. A 

decisão é da juíza Circe Oliveira 

Almeida Bretz, na 37ª Vara do 

Trabalho de Belo Horizonte. Na 

mensagem, o profissional fez 

um comentário público, no qual 

destacou que não recomendava 

a empresa, além dos seguintes 

dizeres: “Não trata seus empre-

gados com respeito, ameaças 

constantes aos empregados, 

levando ao total constrangimen-

to e humilhação”. 

     Na ação trabalhista, o pro-

fissional afirmou que foi injus-

tamente dispensado em 21/8/ 

2019, já que “fez apenas uso do 

direito constitucional de expres-

são e manifestação do pensa-

mento, em rede social”. Por is-

so, requereu a reversão da justa 

causa aplicada, com pagamento 

das verbas atinentes à dispensa 

injusta. Já a empregadora man-

teve, em sua defesa, a afirmação 

de que dispensou o ex-empre-

gado devido ao comentário o-

fensivo à imagem da empresa. 

     Ao decidir o caso, a juíza Cir-

ce Oliveira Almeida Bretz cons-

tatou que não há dúvida nos au-

tos sobre o teor da publicação 

feita pelo autor, inclusive pelo 

áudio apresentado em CD. Se-

gundo a julgadora, “o exercício 

do direito à liberdade de ex-

pressão, assegurado no artigo 

5º da Constituição da República  

Federativa do Brasil, não per-

mite ao autor fazer comentários 

públicos, em redes sociais, que 

afetem a imagem da emprega-

dora”. 

     Honra 

     Na decisão, a juíza destacou 

o entendimento do Tribunal Re-

gional do Trabalho da 3ª Região 

(MG). Pela jurisprudência: “Não 

verificada violação ao direito de 

liberdade de expressão, é pa-

tente a falta grave cometida pelo 

autor ao fazer comentário públi-

co em rede social, apto a ser 

configurado como ato lesivo da 

honra ou da boa fama da em-

pregadora. Em tal hipótese, dis-

pensa-se progressão de aplica-

ção de penalidades, sendo, pois, 

desnecessário à justa causa, que 

o ex-empregado tenha sofrido 

penalidades prévias”. 

     Dessa forma, provado o fato 

que deu ensejo à correta apli-

cação da justa causa capitulada 

na alínea “k”, do artigo 482, da 

CLT, a juíza declarou válida a 

dispensa por justa causa, fican-

do repelidas todas as alegações 

do trabalhador em sentido con-

trário. Por isso, julgou improce-

dentes  os pedidos de anulação 

da justa causa, de entrega das 

guias TRCT, chave de conectivi-

dade e CD/SD, de retificação na 

CTPS, de pagamento de aviso-

prévio proporcional, férias pro-

porcionais + 1/3, 13° salário 

proporcional, FGTS + 40% e 

multa do artigo 477, parágrafo 

8º, da CLT. Há recurso aguar-

dando julgamento no TRT-3. 

N 
Fonte: TRT da 3ª Região (MG) 

 

Inscrições Whats 18 99765-2705 

Empresa de SP pode comprovar 
fornecimento de EPI por meio de 

testemunha 

 
Desembargadores aceitaram o depoimento de outras pessoas e 

considerou não essencial a entrega de recibos 

Norminha 631, 08/07/2021 
      Segundo a Décima Segunda 

Turma do Tribunal Regional do 

Trabalho da 2ª Região (SP), o 

fornecimento de Equipamento 

de Proteção Individual (EPI) po-

de ser atestado pelo depoimento 

de testemunhas, não sendo es-

sencial a juntada de recibos de 

entrega. A decisão foi tomada 

em reclamação que envolveu um 

trabalhador de linha de produ-

ção em uma indústria de emba-

lagens. 

     O empregado pleiteava adi-

cional de insalubridade em ra-

zão das condições de trabalho, 

mas um perito técnico concluiu 

que as atividades da reclamante 

não se enquadravam como insa-

lubres, se fossem feitos o regu-

lar fornecimento e uso de EPIs. 

A empresa não juntou ao pro-

cesso os recibos de entrega fir-

mados pelo autor, fato que o juí-

zo de origem considerou sufici-

ente para condenar a organi-

zação ao pagamento de insalu-

bridade. 

     Para reformar a decisão, o 

juiz-relator Jorge Eduardo As-

sad levou em conta uma teste- 

Norminha 631, 08/07/2021 
  Com inscrições que irão se en-

cerrar na sexta-feira (09), o La-

boratório de Bem-Estar Animal 

(Labea) da Universidade Federal 

do Paraná (UFPR) está com 

duas vagas disponíveis para no-

vas pesquisas na área. Essas va-

gas do Labea e outras vagas es-

tão no Programa de Pós-Gra-

duação em Ciências Veterinárias 

da UFPR, com inscrições aber-

tas para testes seletivos para 

mestrado, doutorado e pós-dou-

torado, todas também até 9 de 

julho. 

munha da empresa que declarou 

ter trabalhado com o reclamante 

no mesmo setor. Segundo essa 

testemunha, a área de recursos 

humanos fornecia todos os e-

quipamentos de segurança, in-

cluindo protetores intra-auricu-

lares, que seria o item mais im-

portante para a manutenção da 

salubridade das atividades. 

     De acordo com o magistrado, 

“o fato de a reclamada não ter 

juntado fichas de entrega de E 

PIs firmadas pelo reclamante 

não impede, por si só, a de-

monstração ou prova, por outros 

meios, de que havia forneci-

mento dos equipamentos em 

quantidades suficientes para 

neutralizar a insalubridade, ônus 

do qual a reclamada se des-

vencilhou”. 

     Embora não tenha tido su-

cesso no reconhecimento da in-

salubridade, o trabalhador man-

teve o direito a alguns itens in-

controversos, como recebimen-

to de horas extras e depósitos de 

FGTS, além de rescisão indireta, 

motivada pela falha da empresa 

em honrar esses pagamentos. N 

Fonte: TRT da 2ª Região (SP) 

     Mestrado: 16 vagas 

     São ofertadas 16 vagas no 

mestrado. Entre os pré-requi-

sitos, estão pré-projeto de pes-

quisa, duas cartas de recomen-

dação emitidas por doutores, a-

lém da prova escrita e entrevista. 

     Mais informações no edital: 

http://www.prppg.ufpr.br/site/p

pgcv/wp-

content/uploads/sites/61/2021/

06/edital-04-2021-mestrado-

2021-02.pdf  

     Dúvidas ou informações de-

vem ser enviadas para o e-mail: 

cpgcv@ufpr.br N 

 

 

Laboratório de Bem-Estar Animal da 
UFPR abre 2 vagas para pós; 

inscrições até 9/7 

http://www.norminha.net.br/
http://www.csjt.jus.br/web/csjt/noticias3/-/asset_publisher/RPt2/content/id/9209006
http://www.csjt.jus.br/web/csjt/noticias3/-/asset_publisher/RPt2/content/id/9209456
http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgcv/wp-content/uploads/sites/61/2021/06/edital-04-2021-mestrado-2021-02.pdf
http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgcv/wp-content/uploads/sites/61/2021/06/edital-04-2021-mestrado-2021-02.pdf
http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgcv/wp-content/uploads/sites/61/2021/06/edital-04-2021-mestrado-2021-02.pdf
http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgcv/wp-content/uploads/sites/61/2021/06/edital-04-2021-mestrado-2021-02.pdf
http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgcv/wp-content/uploads/sites/61/2021/06/edital-04-2021-mestrado-2021-02.pdf
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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     Recurso 

    A autarquia recorreu ao TRT-

12, alegando que o grupo não 

era um canal oficial e que a di-

reção não teria como controlar 

as mensagens enviadas por to-

dos os membros. A desembar-

gadora-relatora Quézia Gonzalez 

considerou que a autarquia foi 

omissa. Para a magistrada, as 

mensagens demonstram trata-

mento grosseiro e humilhante, 

que não podem ser considera-

das como brincadeiras inofensi-

vas.  

     “A omissão frente a atitudes 

assediadoras induz à assimila-

ção, pelos empregados, de que 

são admitidas pelo emprega-

dor”, afirmou a relatora, defen-

dendo a manutenção da decisão 

de primeiro grau. “Também vul-

nera a confiança do empregado 

assediado no seu empregador, 

pois vê que este não adota as 

medidas para demonstrar que 

reprova as atitudes de assédio”. 

     Ainda em seu voto, a de-

sembargadora também ponde-

rou que o fato de o empregado 

ofendido ter sofrido punições 

por atos  de indisciplina  e insu- 

 
Mensagens depreciativas partiram de colega e foram 

compartilhadas com mais de 200 trabalhadores 

Norminha 631, 08/07/2021 
 

O Tribunal Regional do Trabalho 

da 23ª Região (MT) manteve a 

condenação da JBS por acidente 

de trabalho que deixou um mo-

torista boiadeiro cego de um o-

lho. A empresa deverá pagar R$ 

40 mil de danos morais e es-

téticos ao trabalhador, além de 

arcar com custos médicos e de 

pensão mensal à vítima. 

     O acidente ocorreu em 2017, 

no município de Pontes e La-

cerda. O trabalhador teve um 

dos olhos ferido pelo cano de 

uma vara de choque utilizada 

para conduzir bois para dentro 

da carroceria do caminhão, após 

um dos animais dar um coice na 

ferramenta. Como acabou per-

dendo a visão do olho atingido, 

não pode mais exercer a ativi-

dade profissional de motorista. 

     A empresa foi condenada em 

primeira instância e recorreu ao 

TRT-23. O caso foi julgado pela 

Segunda Turma. Entre outros 

pontos, a JBS sustentou que o 

acidente se deu por culpa ex-

clusiva do próprio motorista, 

que agiu com negligência e im-

prudência na hora de usar o ca-

no de choque. Mas esse argu-

mento acabou não sendo prova-

do. 

     Responsabilidade 

     Além disso, a Segunda Tur-

ma do Tribunal reconheceu que 

 

 

Frigorífica deverá indenizar motorista boiadeiro que ficou cego 
de um olho após coice de animal 

a atividade desempenhada pelo 

trabalhador era de risco. Nessas 

situações, a empresa tem o de-

ver de indenizar o ex-empregado 

mesmo que não tenha culpa pe-

lo acidente. 

     Conforme destacou a relatora 

do processo no Tribunal, de-

sembargadora Beatriz Theodoro, 

além de motorista, o trabalhador 

atuava também como boiadeiro, 

fazendo o acondicionamento de 

carga viva (bovinos) nas gaiolas 

do caminhão, nos carregamen-

tos e descarregamentos. “Neste 

contexto, sem dúvidas o empre-

gado estava sujeito a risco su-

perior àquele a que se submete 

a coletividade de empregados, 

na medida em que lidava com a-

nimais cuja reação é imprevisí-

vel”. 

     O dever da JBS de indenizar 

foi decidido com base no artigo 

936 do Código Civil. O texto da 

lei estabelece que o dono de a-

nimal responde pelos danos em 

incidentes, se não ficar provada 

a culpa da vítima ou motivo for-

ça maior. “É que nestas hipó-

teses, ainda que o animal esteja 

sendo manipulado por empre-

gado experiente, cabe ao seu 

dono (o empregador) responder 

por sua reação instintiva e ines-

perada, inerentes a sua condição 

irracional, que cause prejuízos a 

outrem”, explicou a relatora. 

     Além do dever de indenizar o 

trabalhador pela perda da visão 

de um dos olhos, a empresa 

também foi condenada a com-

pensar os danos morais após o 

motorista entrar em depressão. 

Isso porque a relação entre a do-

ença e o acidente ficou provada 

em perícia feita por médico ou-

vido pela justiça. 

      Inicialmente, a JBS deveria 

pagar R$ 100 mil reais a título de 

danos morais e R$ 20 mil de da-

nos estéticos. Mas os valores 

foram reduzidos pelo TRT para 

R$ 30 mil e R$ 10 mil, respec-

tivamente. A modificação seguiu 

decisões semelhantes proferi-

das anteriormente pelo Tribunal 

e também levando em conside-

ração a atitude da empresa, que 

prestou socorro imediato e am-

parou financeiramente o traba-

lhador. 

 

Empresa de Santa Catarina terá de 
indenizar empregado ofendido em grupo 

corporativo de WhatsApp 

     A JBS ainda irá arcar com o 

pagamento de indenização pelos 

danos materiais, entre eles, gas-

tos médicos com medicamentos 

e tratamento para o olho le-

sionado e pensão mensal, que 

deverá ser paga ao trabalhador 

até quando completar 76 anos. 

Como a incapacidade para a 

função que o motorista exercia 

foi total, o valor da pensão será 

equivalente à remuneração que 

recebia à época do acidente. 

N 
Fonte: TRT da 23ª Região (MT) 

Divulgue aqui na 
Norminha e leve sua 

empresa na palma das 
mãos de mais de 4 

milhões de 
profissionais 

Whats 18 99765-2705 

 

bordinação não tem qualquer re-

percussão sobre o julgamento.  

      “A conduta do empregado o-

fendido nada diz respeito ou 

guarda relação com o ofensor”, 

observou.“ A ré tem à disposi-

ção meios de repreender even-

tuais comportamentos desidio-

sos do autor, o que não autoriza, 

por outro lado, omitir-se em re-

lação às ofensas dirigidas a ele 

por colega de trabalho”, con-

cluiu.  

      As partes não recorreram da 

decisão.  

N 
Fonte: TRT da 12ª Região (SC) 

Norminha 631, 08/07/2021 
 

    Um empregado de uma autar-

quia municipal de Florianópolis 

(SC) vai receber uma indeniza-

ção de R$ 10 mil por ter sido o-

fendido repetidas vezes por um 

colega em um grupo de Whats 

App criado e mantido pelo órgão 

público. A decisão, tomada por 

unanimidade, é da Terceira Câ-

mara do Tribunal Regional do 

Trabalho da 12ª Região (SC). 

     As mensagens foram com-

partilhadas em um grupo com 

mais de 200 membros, criado 

para aprimorar a comunicação 

interna da entidade. O agressor 

acusou o empregado de ser pre-

guiçoso e de inventar problemas 

de saúde para não trabalhar. O 

homem também foi alvo de brin-

cadeiras com montagens usan-

do seu rosto e ouviu insinua-

ções sobre a esposa. 

      O processo foi julgado em 

primeira instância na 3ª VT de 

Florianópolis, que condenou a 

companhia a indenizar o empre-

gado em R$ 10 mil. Na avaliação 

do juiz Alessandro da Silva, o 

empregador não adotou nenhu-

ma iniciativa para evitar a reite-

ração das ofensas, mesmo após 

as reclamações do empregado.  

     “Ainda que virtual, é um am-

biente no qual a reclamada tinha 

a obrigação de manter em con-

dições de segurança e higidez, 

tal qual o ambiente físico”, afir-

mou o juiz. “Apesar dessa obri-

gação, a ré não tomou medidas 

eficazes para evitar a reiteração 

das ofensas e, como tal, agiu 

com culpa decorrente da inob-

servância do dever geral de cau-

tela”, acrescentou. 

Norminha 631, 08/07/2021 
Com o advento da EC 103/2013, 

ou simplesmente a reforma da 

previdência, tivemos importan-

tes mudanças em termos de tem 

po de contribuição para 

pleitear o tão almejado 

benefício de aposentado-

ria. Sem delongas, por-

que  buscar  um  planeja- 

 

 

 
Processo foi julgado na Segunda Turma do TRT da 23ª Região (MT) 

mento previdenciário? 

     O objetivo é simples, proporcionar 

ao segurado análise de tempo de con-

tribuição e renda mensal inicial de be-

nefício e projeção futura aplicando as 

regras de transição instituídas pela Re-

forma Previdenciária (EC 103/2019). 

     Parece fácil, mas na pratica, uma 

não observância em detalhes na sua e-

laboração pode custar muito caro na 

hora de pedir o benefício resultando em 

danos financeiros irreversíveis. O papel 

do advogado previdencialista é sempre 

analisar o melhor benefício para seus 

clientes, com o intuito de buscar, a par-

tir de cálculos, a melhor renda mensal 

inicial dentre as possibilidades dispos-

tas na atual legislação previdenciária, 

além disso também pode ser propor-

cionado simulação de renda futura com 

suspensão das contribuições e cálculo 

de retorno financeiro. 

     Resumindo, o planeamento previ-

denciário é importantíssimo para aque-

les que buscam o melhor benefício 

quanto a renda mensal inicial, impor-

tante lembrar que por falta de plane-

jamentos deixamos de realizar muitos 

sonhos e grande oportunidades são 

perdidas.  

     Você ainda tem duvidas se deve ou 

não buscar um profissional apto para te 

auxiliar na sua preparação para tão 

sonhada e merecida aposentadoria? 

 TEXTO: ADVOGADO E PARCEIRO: RHOB-
SON LUIZ ALVES (OAB-SP 275.223) E AS. 

JURÍDICO ROBERTO TEIXEIRA JUNIOR 

http://www.norminha.net.br/
http://www.csjt.jus.br/web/csjt/noticias3/-/asset_publisher/RPt2/content/id/9140687
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://www.csjt.jus.br/web/csjt/noticias3/-/asset_publisher/RPt2/content/id/9208348
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Técnico de enfermagem de Goiânia não obtém reconhecimento de 
Covid-19 como doença ocupacional 

Norminha 631, 08/07/2021 
 Um técnico de enfermagem que 

atuava em home care em Goiâ-

nia não conseguiu o reconhe-

cimento da covid-19 como do-

ença ocupacional. A Primeira 

Turma do Tribunal Regional do 

Trabalho da 18ª Região (GO) le-

vou em consideração que o téc-

nico não trabalhava em ambien-

te hospitalar ou diretamente com 

pacientes em tratamento da co-

vid-19. Além disso, considerou 

que a esposa do trabalhador, en-

fermeira, atuava em dois hospi-

tais e  foi  diagnosticada  com a  

 

Em nova campanha de segurança, CPFL Energia convida público para movimento que salva vidas 

doença antes do técnico de en-

fermagem. O entendimento do 

colegiado é que, para o enqua-

dramento da covid-19 como do-

ença ocupacional, é necessário 

que haja ao menos indícios de 

que o contágio se deu no am-

biente de trabalho (nexo causal). 

     Conforme os autos, o técnico 

de enfermagem foi dispensado 

do serviço dias após retornar da 

licença para tratamento da Co-

vid-19. Ele ajuizou uma ação na 

Justiça do Trabalho requerendo 

a nulidade da dispensa, diante 

da existência de doença ocupa-

cional, e sua reintegração aos 

quadros da cooperativa de saú-

de ou indenização do período de 

estabilidade provisória. No pri-

meiro grau, seu pedido foi in-

deferido e, inconformado, ele re-

correu ao segundo grau. A ale-

gação é a de que foram pro-

duzidas provas que confirmam a 

responsabilidade da cooperativa 

pelo contágio pelo novo corona-

vírus. 

     O caso foi analisado pelo de-

sembargador Gentil Pio, relator. 

Ele observou que, apesar do in-

conformismo do reclamante, a 

sentença da 8ª Vara do Trabalho 

de Goiânia está em consonância  

WhatsApp. Crianças, profissio-

nais liberais -- pintores, pedrei-

ros, eletricistas particulares e 

trabalhadores da área rural -- 

devem ser impactados com os 

alertas. O viral também vai lem-

brar dos riscos de ligações elé-

tricas clandestinas, poda de ár-

vore inadequada e tempestades. 

 

     Canal do Youtube com todos 

os vídeos: 

https://www.youtube.com/chan

nel/UCmZkeEtvbgw8a34ig7kRn

d  

     Tempestades 

https://www.youtube.com/watch

?v=xrjVEkUeA-k 

 

Norminha 631, 08/07/2021 
      Lançada em 2019 pela CPFL 

Energia, a campanha de segu-

rança Guardião da Vida acaba de 

se tornar um “movimento” e es-

timula a participação ativa dos 

clientes para compartilharem os 

sete vídeos criados para chamar 

a atenção das pessoas para os 

perigos da rede elétrica.  Além 

dos vídeos para compartilha-

mento nas redes sociais, a cam-

panha estreia em TV aberta na 

primeira semana de julho. 

     “A pandemia do novo Coro-

navírus mostrou que a energia, 

mais do que nunca, é um serviço 

essencial e movimenta todos os 

setores. Não podemos apenas 

informar a população, precisa-

mos reforçar esse movimento e 

convocar as pessoas para faze-

rem parte com a gente. A infor-

mação pode salvar vidas, mas 

precisamos que todos passem 

adiante, se tornando assim, um 

Guardião”, afirma Juliana Nu-

nes, diretora de Comunicação, 

Marketing e Relações Institucio-

nais da CPFL Energia. 

     A nova campanha em forma 

de movimento quer estimular 

clientes e comunidades e até ou-

tras empresas a adotarem atitu-

des mais seguras, como parte 

responsável pela vida de outras 

pessoas, por meio de pequenas 

atitudes do dia a dia, como um 

compartilhamento  de dicas por  

com as provas constantes dos 

autos e a legislação pertinente, 

não merecendo reforma. 

     Inversão do ônus da prova 

     O relator destacou funda-

mentos da sentença no sentido 

de que a caracterização do nexo 

causal entre a enfermidade e o 

labor, em regra, é ônus do em-

pregado, por se tratar de fato 

constitutivo do direito à estabi-

lidade provisória. Ele ainda 

mencionou o artigo 29 da Medi-

da Provisória 927/2020, vigente 

no período de 22/3/2020 a 19/ 

7/2020, que dispunha que “os 

casos de contaminação pelo co- 

ronavírus (covid-19) não serão 

considerados ocupacionais, ex- 

 

Guardião da Vida ganha reforço de vídeos, que podem ser 
compartilhados, com dicas para evitar acidentes com a rede 
elétrica - Clientes podem aderir ao movimento baixando os 
materiais no site da companhia e passando as mensagens 

adiante 

     Pipas 

https://www.youtube.com/watch

?v=NAVZ8XUoboA 

 

     O grupo CPFL Energia pro-

move também outras ações de 

conscientização da população 

sobre os riscos da energia elé-

trica, com palestras realizadas 

em escolas, associações de 

bairro, sindicatos de classe, em-

presas e lojas de material de 

construção - para abordar o te-

ma da segurança. É possível so-

licitar uma palestra com um pro-

fissional da empresa pelo e-mail 

guardiaodavida@cpfl.com.br. 

     “Posicionamos o cliente no 

centro do negócio e nos aproxi- 

 

ceto mediante comprovação do 

nexo causal”. 

     Gentil Pio pontuou, no en-

tanto, que o STF suspendeu a 

validade desse dispositivo, o 

que importa na não caracteriza-

ção automática do nexo causal, 

“recaindo sobre o empregador o 

encargo de comprovar que a do-

ença não foi adquirida no am-

biente de trabalho ou em razão 

dele, invertendo-se, portanto, o 

ônus probatório no caso espe-

cífico de infecção pelo coronaví-

rus”. 

     Nexo causal 

     O desembargador-relator ob-

servou que a empresa compro-

vou que, embora o autor do pro- 

 

Para desembargadores, faltou o nexo causal já que ele não 
trabalhava em ambiente hospitalar 

mamos da população a partir de 

um dos nossos principais valo-

res, que é a segurança. Ações 

com impacto positivo na comu-

nidade fazem parte do nosso 

Plano de Sustentabilidade onde 

investiremos, até 2024, R$ 1,8 

bilhão”, reforça Juliana. 

     Dados. Nos primeiros três 

meses do ano, o número de aci-

dentes com a população caiu 

cerca de 30% nas cidades aten-

didas pelas distribuidoras do 

grupo, em comparação com o 

ano passado. 

     Desenvolvida pela agência 

The Heart, a campanha Guardião 

da Vida estreia na primeira se-

mana de julho e inclui dois ví-

deos de 30’’ cada para TV, com 

opções reduzidas de 15’’ cada, 

além de sete vídeos para web e 

sete spots de rádios. As peças 

incluem conteúdos de seguran-

ça ao soltar pipa, fazer pinturas 

e reformas, ligações irregulares 

(“gato de energia”), poda e se-

gurança no campo e serão exi-

bidas em regiões estratégicas 

das quatro distribuidoras do 

grupo (CPFL Paulista, CPFL Pi-

ratininga, CPFL Santa Cruz e R 

GE). 

     Além de poder ser comparti-

lhada pelas redes sociais, a dis-

tribuidora convida os clientes e 

outras empresas que queiram 

dividir as dicas e orientações em 

seus  estabelecimentos.  As  pe- 

cesso exercesse a função de téc-

nico de enfermagem, não traba-

lhava em ambiente hospitalar ou 

diretamente com pacientes em 

tratamento da covid-19, já que 

fazia o atendimento a apenas um 

paciente, em home care, o qual 

foi testado e não contraiu a do-

ença. 

 

     Gentil Pio também pontuou 

que a esposa do reclamante, en-

fermeira, laborava em dois hos-

pitais que atuavam no trata-

mento da covid-19 e que as pro-

vas constantes dos autos, ao 

contrário do que alegou o autor, 

demonstraram que ela manifes-

tou os sintomas da doença antes 

dele. “Portanto, não havendo 

como estabelecer o nexo causal 

da doença contraída pelo autor 

com o trabalho desenvolvido na 

reclamada, não há como res-

ponsabilizar o empregador e de-

ferir os pleitos formulados na 

inicial”, concluiu. A decisão foi 

unânime. 

N 

Fonte: TRT da 18ª Região (GO) 

 

ças podem ser baixadas e custo-

mizadas no link: 

     www.guardiaodavida.com.br 

N 
     

 

Especialista em 
carreira promove 
jornada online e 
gratuita de aulas 

sobre 
organização e 

processos 
empresariais 

 
Norminha 631, 08/07/2021 
   A especialista em carreira An-

dreza Silva está realizando du-

rante esta semana a Jornada Bee 

Smart - uma série de aulas ao vi-

vo, online e gratuitas sobre or-

ganização, planejamento, proje-

tos e processos para quem tem 

uma ideia de negócio e ainda 

não sabe muito bem como colo-

car em prática.  

     Serão quatro dias de conteú-

dos com acesso a materiais 

complementares que têm como 

objetivo ensinar a otimização da 

rotina. “Por meio do pensa-

mento visual e processos bem 

desenhados, somos capazes de 

materializar e sustentar projetos 

e torná-los negócios lucrativos”, 

conta a profissional.  

     Para participar, é só fazer a 

inscrição e acompanhar a pro-

gramação aqui: 

https://www.institutoandrezasilv

a.com/jornadabeesmart  

     Andreza Silva é especialista 

em Engenharia de processos, 

qualidade e produtividade, além 

de palestrante, escritora, educa-

dora e empreendedora. 

N 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=saae0q1ef1qf&utm_content=3t56h3l
https://www.youtube.com/channel/UCmZkeEtvbgw8a34ig7kRnd
https://www.youtube.com/channel/UCmZkeEtvbgw8a34ig7kRnd
https://www.youtube.com/channel/UCmZkeEtvbgw8a34ig7kRnd
https://www.youtube.com/watch?v=xrjVEkUeA-k
https://www.youtube.com/watch?v=xrjVEkUeA-k
https://www.youtube.com/watch?v=xrjVEkUeA-k
https://www.youtube.com/watch?v=NAVZ8XUoboA
https://www.youtube.com/watch?v=NAVZ8XUoboA
mailto:guardiaodavida@cpfl.com.br
https://www.youtube.com/watch?v=NAVZ8XUoboA
http://www.csjt.jus.br/web/csjt/noticias3/-/asset_publisher/RPt2/content/id/9128004
http://www.guardiaodavida.com.br/
https://www.institutoandrezasilva.com/jornadabeesmart
https://www.institutoandrezasilva.com/jornadabeesmart
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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     Custo x Benefício 

     Neste artigo o leitor perceberá o valor da 

ergonomia aplicada de forma prática e obje-

tiva na vida real, lembrando que ela, a ergo-

nomia é a ciência do trabalho que estuda as 

intervenções entre os seres humanos e ou-

tros elementos do sistema, aplicando teo-

rias, princípios, dados e métodos a projetos 

que busquem otimizar o bem-estar humano 

e o desempenho global de sistemas. Seu ob-

jetivo é a satisfação e conforto dos indiví-

duos, a garantia que a prática laboral e o uso 

de equipamentos que não causem proble-

mas à saúde do usuário. A discussão sobre 

ergonomia começou por volta de 1857 e 

passou por diversos períodos, tomando for-

ma em 12 de julho de 1949. 

     A primeira transmissão automática usan-

do fluído hidráulico foi desenvolvida em 

1932 por dois engenheiros brasileiros, José 

Braz Araripe e Fernando Lehly Lemos; pos-

teriormente, o protótipo e o projeto foram 

vendidos para a General Motors (GM).  

     O câmbio automático ou mudanças auto-

máticas é um sistema empregado em auto-

móveis e motocicletas para a troca de mar-

chas realizada pelo sistema de transmissão 

do automóvel, que detecta a relação entre a 

velocidade (km/h) e a rotação do motor 

(rpm) para decidir pela troca automática da 

marcha. 

 

Câmbio Automático 

     No período de janeiro de 1992 a dezem-

bro de 2000, em São Paulo, na época, foi re-

alizado estudo com a pretensão de comparar 

o desempenho das transmissões automáti-

cas, que equipavam as viaturas importadas, 

em relação ao desempenho das transmis-

sões mecânicas que equipavam as viaturas 

nacionais. 

     Nessa pesquisa, foram selecionados do-

ze (12) caminhões equipados com trans-

missão mecânica e doze (12) equipados 

com transmissão automática, que mais tive-

ram avarias na transmissão no período de já-

neiro de 1992 a dezembro de 2000. Os tipos 

de avarias registrados nos veículos equipa-

dos com transmissão mecânica parados nas 

oficinas por quebra de câmbio, volante, pla-

tô, rolamento de disco de fricção somaram 

75 casos, com 814 dias de paralisação. Já 

os veículos equipados com transmissão au-

tomática, em oito (8) anos de utilização, ape-

nas um veículo sofreu avaria na transmissão, 

tendo permanecido apenas treze (13) dias na 

oficina, quando registrou-se ser a única ma-

nutenção exigida a troca de óleo de trans-

missão. 

 

     Foi registrado neste estudo que a trans-

missão automática resulta em redução por 

quebra de ponta de eixo, cardan e dife-

rencial, avarias que nos serviços de emer-

gência, são muito frequentes. 

      

Cidade Quebra Marca Ano Fabricação - Km Dias 

Perdidos 

São Paulo 04 Auto Bomba 1992                 -    79.099 50 

São Paulo 16 Auto Bomba 1992                 -     67.950 72 

São Paulo 09 Auto Bomba 1992                 -    69.366 51 

Campinas 05 Auto Bomba 1992                 -    57.463 63 

São J. dos Campos 05 Auto Bomba 1991                 -    71.818 72 

São Roque 06 Auto Bomba 1992                 -    95.405 57 

São Paulo 09 Auto Tanque 1991                 -    90.123 21 

São Paulo 08 Auto Tanque 1991                 -    49.512 266 

São Paulo 09 Auto Tanque 1991                 -    98.907 142 

Campinas 02 Auto Tanque 1992                 -    32.402 16 

São J. do Rio Preto 01 Auto Tanque 1992                 -    25.285 03 

Presidente Prudente 01 Auto Tanque 1992                 -    28.846 01 

Total 75    -        - 814 

Transmissão Mecânica 

Cidade Quebra Marca Ano Fabricação  -  Km Dias 

Perdidos 

São Paulo 0 Pierce 1992     -                   76.892 0 

São Paulo 0 Pierce 1992     -                   88.816 0 

São Paulo 0 Pierce 1992     -                   73.420 0 

Campinas 0 Pierce 1992     -                   65.769 0 

Franca 0 Pierce 1992     -                   54.240 0 

Marília 0 Pierce 1992     -                   71.652 0 

Guarulhos 1 Simon Duplex 1992     -                   45.990 13 

Mogi das Cruzes 0 Simon Duplex 1992     -                   64.264 0 

Itapec. da Serra 0 Simon Duplex 1992     -                   73.998 0 

Cotia 0 Simon Duplex 1992     -                   78.801 0 

Barueri 0 Simon Duplex 1992     -                   66.606 0 

Atibaia 0 Simon Duplex 1992     -                   58.452 0 

Total 1 - - 13 

Transmissão Automática 

     Complementando os estudos, o pesquisador acrescentou no período compreendido entre 

janeiro de 1993 e dezembro de 2000 as Unidades de Resgate de todo o Estado que mais so-

freram acidentes de trânsito, a fim de comparar as equipadas com a transmissão mecânica, 

em relação às equipadas com transmissão automática e todas com ano de fabricação em 

1993. 

Cidade Unidade Viaturas Acidentes 

Campinas 7º GB UR-88 02 

Campinas 7º GB UR-106 03 

Santo André 8º GB UR-89 11 

Santo André 8º GB UR-90 12 

Ribeirão Preto 9º GB           UR-92 3 

Marília 10º GB UR-94 1 

São J. do Rio Preto 13º GB UR-97 1 

Presidente Prudente 14º GB UR-98 1 

Presidente Prudente 14º GB UR-101 1 

Presidente Prudente 14º GB UR-102 1 

Sorocaba 15º GB UR-110 3 

Sorocaba 15º GB UR-103 1 

Total Acidentes - - 40 

Transmissão Mecânica  -  Fabricante GM-C20 Ano de Fabricação 1993 

Cidade Unidade Viaturas Acidentes 

São Paulo 1º GB UR-301 3 

São Paulo 2º GB UR-303 2 

São Paulo 2º GB UR-304 2 

São Paulo 3º GB UR-306 1 

São Paulo 4º GB UR-308 4 

São Paulo 18º GB UR-310 4 

Franco da Rocha CEIB UR-300 1 

Guarulhos 5ºGB UR-311 3 

Campinas 7ºGB UR-313 0 

Ribeirão Preto 9ºGB UR-315 1 

Bauru 12ºGB UR-322 0 

São J. do Rio Preto 13ºGB UR-318 1 

Total Acidentes - - 22 

Transmissão Automática – Fabricante Wheeled Coach/Ford E-350 – Ano de Fabricação 1993 

     Foi observado pelo pesquisador uma diferença significativa dos acidentes sofridos pelos 

veículos equipados com transmissão mecânica (40) e os equipados com transmissão auto-

mática (22). A justificativa mais provável é que, segundo afirmaram alguns motoristas con-

sultados, ao dirigir uma viatura de emergência com transmissão automática, o stress é menor, 

pois, não havendo a preocupação com as trocas de marchas, a atenção do motorista fica livre 

para se concentrar e observar a via, os outros motoristas e os transeuntes. 

     A transmissão automática, que é uma realidade nos Estados Unidos desde os anos 40, 

chegou ao Brasil com alguns automóveis americanos da década de 50, chamados de Power 

Glide, por ser uma marca da GM e que era mais numerosa. 

     Em visita em inúmeras empresas de logísticas no Estado de São Paulo, confirmei o inte-

resse dos gerenciadores nos veículos com câmbio automático como forma de redução de 

acidentes e doenças nas operações técnicas operacionais dos motoristas contratados, princi-

pal e exclusivamente nas frotas de ônibus. 

     Nota: este trabalho teve a contribuição humilde do Major Chaves através da All Print 

Editora e Artes Gráficas, autor das pesquisas e divulgação. N 
 

Jorge Gomes – Especialista em Engenharia de 

Segurança e Medicina do Trabalho. 

Transmissões automáticas comparadas com as transmissões mecânicas Como treinar 8 milhões de 
brasileiros em home office de 

forma fácil e intuitiva? 
Autor de best seller, Pedro Carbone criou um aplicativo inédito 

no Brasil que auxilia empresas a treinarem funcionários em 
trabalho remoto 

Norminha 631, 08/07/2021 
Durante a pandemia de Covid-

19, quase 8 milhões de brasi-

leiros trocaram o escritório pelo 

ambiente de casa, segundo da-

dos do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 

Nesta nova realidade, como as 

empresas fazem para realizar 

treinamentos, oferecer cursos de 

liderança e comportamentais ou 

de atualização a esses profissio-

nais? 

     Pensando nisso, o ex-execu-

tivo do Banco do Brasil (BB), 

doutor em Economia e mestre 

em administração, Pedro Carbo-

ne, criou um aplicativo inédito 

no país para as empresas ofere-

cerem treinamentos de maneira 

remota, algo que vem justa-

mente ao encontro da atual ten-

dência: a migração para o home 

office. Ele acumula passagens 

pela Faculdade IBMEC e pelo 

SEBRAE Nacional, além de ser 

autor de best seller publicado na 

área. 

     O novo App segue um méto-

do que permite às empresas cri-

arem seu próprio conteúdo ou a-

gregarem informações de outros 

ambientes em um único local. 

Chamado Trilhas de Aprendiza-

gem, a novidade permite dispo-

nibilizar cursos e conteúdos em 

diversos formatos multimídia, 

como vídeos, áudios, livros, ar-

tigos, apostilas, manuais e pod-

casts. A solução é única no país 

e no mundo. “O App é um AVA 

(Ambiente Virtual de Aprendiza-

gem)”. híbrido, que gerencia ca-

pacitação, conteúdos e conheci-

mentos simultaneamente, ao 

gosto do cliente, resultado de 

um trabalho de 25 anos de ex-

periência com educação corpo-

rativa e gestão de conteúdos em 

grandes organizações", conta 

Carbone. 

     Nele, ainda estarão disponí-

veis treinamentos gratuitos para 

as mais diferentes áreas. "A na-

vegação é intuitiva. O usuário 

pode selecionar o tema das tri-

lhas desejadas usando filtros, 

como conhecimentos, compe-

tências a desenvolver, cargo, á-

rea ou processo de trabalho, por 

exemplo. Pode acompanhar o 

seu progresso, realizar testes e 

se alcançar a nota mínima rece-

be um certificado de conclusão 

on-line”, explica Rudiney Fran-

ceschi, CTO da DevMaker, em-

presa que desenvolveu o aplica-

tivo ao lado da INTELETTO, que 

funciona sob o comando de Car-

bone. 

     Durante o consumo do con- 

 

Pedro Carbone, um dos maiores 
influenciadores em educação 

corporativa do Brasil, cria 
metodologia e aplicativo para 

educação on-line inéditos no país. 
Ele já ocupou inúmeras funções 
em grandes organizações, entre 

elas o Banco do Brasil, 
capacitando mais 100 mil 

profissionais. 

teúdo o usuário ainda tem o his-

tórico com status que mostra o 

que já foi estudado e seu pro-

gresso, além de permitir degus-

tar todos os materiais didáticos 

na ordem que preferir, disponí-

veis nas bibliotecas virtuais de 

cada trilha que navegar. “É uma 

nova experiência de capacita-

ção, dentro de uma perspectiva 

pedagógica de autodesenvolvi-

mento e liberdade educacional”, 

enfatiza Carbone. Através do 

histórico de progresso, o App 

analisa o desempenho do cola-

borador em cada etapa e o cer-

tifica a cada trilha concluída. 

     “Essa tecnologia permite que 

as pessoas possam se desen-

volver no seu ambiente de tra-

balho através de cursos dispo-

nibilizados pela própria empresa 

de modo remoto, proporcionan-

do que elas conquistem pro-

gressão em suas carreiras”, res-

salta o CTO da DevMaker, com-

plementando que o App pode 

ser customizado com conteúdos 

adaptáveis para qualquer orga-

nização em todas as áreas do 

conhecimento. 

     Como é totalmente adaptá-

vel, o App não é apenas para uso 

corporativo, mas é também indi-

cado para o uso de instituições 

em geral, como as de ensino, e 

pessoas que queiram comparti-

lhar ou somente acessar conhe-

cimento. 

     Para criar suas próprias tri-

lhas e disponibilizar cursos é 

necessário obter o licenciamen-

to do aplicativo no site da Inte-

letto (www.inteletto.com). Já 

quem deseja acessar os con-

teúdos e não é vinculado a uma 

empresa licenciada também po-

derá se capacitar. Bastará baixar 

o aplicativo, escolher o tema do 

curso, acessar os conteúdos 

disponíveis e receber certifica-

dos por participação. Já encon-

tra-se no ar a versão corporativa 

e em novembro será lançada a 

destinada ao público em geral, 

com diversos treinamentos e 

trilhas de aprendizagem. N 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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       A Soluções Usiminas é uma 

empresa do Grupo Usiminas. 

Maior valor agregado do aço - é 

a Usiminas atuando com siner-

gia em toda a cadeia produtiva 

do aço: mineração, logística, si-

derurgia, transformação do aço 

e bens de capital. 

     A Soluções Usiminas atua a-

través de uma moderna infraes-

trutura de processamento de a-

ço. Em cada uma das unidades 

industriais localizadas estrategi-

camente em todo país, encon-

tram-se modernos processos 

que garantem a qualidade dos 

produtos e a satisfação dos cli-

entes. 

     Só conseguimos nossos re-

sultados por causa das nossas 

pessoas, que são o bem mais 

precioso da Usiminas. Por isso, 

manter um time de profissionais 

inovadores e que queiram fazer 

a diferença com a gente é es-

sencial. Veja abaixo algumas in-

formações sobre a vaga e se ins-

creva para participar do proces-

so seletivo! Venha fazer parte do 

time Soluções Usiminas! 

     Nome do cargo: 

     Coordenador (a) de Seguran-

ça do Trabalho 

     Local de trabalho: 

     Taubaté/SP 

     Quais serão suas responsa-

bilidades? 

     - Liderar projetos de segu-

rança do trabalho, definindo en-

volvidos, escopo, cronograma, 

acompanhando a execução do 

mesmo e analisando os impac-

tos na organização. 

     - Assessorar gestores e fun-

cionários de diversas áreas da 

empresa, no que se refere ao de-

senvolvimento de trabalhos, 

projetos, promovendo orienta-

ção e direcionamento para solu-

ção de problemas. 

     - Conduzir diagnósticos 

completos dos problemas do 

negócio, antecipando obstácu-

los, tendências e necessidades e 

analisando questões de múlti-

plas áreas no âmbito de recur-

sos humanos. 

     - Desenvolver atividades de 

monitoramento ambiental, pres-

tando auxílio sobre os aspectos 

de segurança do trabalho. 

     - Coordenar as investigações 

de acidentes de trabalho, suas 

classificações e planos de ação 

para redução dos índices. 

     - Coordenar estudos, identi-

ficando riscos e oportunidades 

de melhoria, com objetivo de 

evitar acidentes do trabalho. 

     - Ser responsável pela orien-

tação quanto ao cumprimento 

do disposto na NR aplicáveis as 

atividades  executadas pela em- 

 

 

 

Soluções Usiminas contrata 
Coordenador de Segurança do 

Trabalho em Taubaté/SP 
presa e/ou seus Estabelecimen-

tos. 

     - Responder pela área de 

Meio Ambiente juntamente com 

o SESMT. 

     O que precisamos que você 

saiba? 

     - Experiência de 04 a 06 anos 

na função; 

     - Superior completo em En-

genharia Ambiental ou correla-

tas; 

     - Especialização em Segu-

rança do Trabalho; 

     - Interpretação das normas 

ISO 45001 e 14001; 

     - Conhecimento em Legisla-

ção Ambiental; 

     - ERP SAP; 

     - Pacote Office. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

    Quais benefícios irei receber? 

    - Plano de saúde; 

    - Plano odontológico; 

    - Seguro de vida; 

    - Previdência Privada; 

     - Remuneração variável anu-

al (bônus). 

     Quais são os próximos pas-

sos? 

     A candidatura ficará aberta 

até 09/07 e quem se candidatar 

participará da triagem! Poste-

riormente a sua candidatura os 

próximos passos são conosco 

😄 Faremos inicialmente uma 

triagem e quem estiver dentro do 

perfil que precisamos para essa 

vaga, será chamado para uma 

entrevista. Fique de olho no seu 

e-mail e na plataforma. 

     Diversidade e Inclusão 

     A Usiminas está cada dia 

mais diversa e inclusiva e acre-

dita que todos têm o potencial 

para serem o que realmente são! 

Por isso, nossas vagas são a-

bertas para todos e todas que 

queiram participar do processo, 

sem distinção, por exemplo, por 

deficiência, gênero, raça e etnia, 

geração, orientação sexual, en-

tre outros. 

     CANDIDATAR-SE PARA A 
VAGA. N 

 

 

Acest promove curso de 5S 
aplicado na construção civil 

 
Norminha 631, 08/07/2021 
       A Acest está com inscrições 

abertas para o curso “Aplicando 

5S na Construção Civil”, que o-

correrá dia 15 de julho com o 

engenheiro e professor Edinaldo 

Favareto Gonzalez. O curso será 

on-line e terá duração de quatro 

horas, das 18h30min às 22h 

30min. 

     As inscrições podem ser fei-

tas em www.acest.org.br, com 

direito a participação em sorteio 

de exemplares do livro "Apli-

cando 5S na Construção Civil", 

lançado pelo professor Edinaldo 

Gonzalez e lançado pela editora 

da UFSC. Graduado em Enge-

nharia Civil pela Universidade 

Estadual de Maringá (PR), Gon-

zalez possui mestrado em Enge-

nharia Civil e especialização em 

Engenharia de Segurança e Saú-

de no Trabalho, ambos pela Uni-

versidade Federal de Santa Ca-

tarina (UFSC). 

     Na capacitação serão abor-

dados os conteúdos Sistema de 

Gestão da Qualidade (SGQ), o 

significado do 5S, implementa-

ção do 5S no canteiro de obras, 

as vantagens da implementação 

do Programa 5S, programa 5S 

integrado com o sistema de 

gestão da qualidade, programa 

5S integrado com a segurança 

do trabalho, perfil do coorde-

nador e dicas importantes para o 

sucesso do Programa 5S. 

 

sucesso do Programa 5S. 

     O curso “Aplicando 5S na 

Construção Civil” é uma realiza-

ção da Acest em parceria com o 

Conselho Regional de Engenha-

ria e Arquitetura (Crea-SC), So-

ciedade Brasileira de Engenharia 

de Segurança (Sobes Rio), As-

sociação Mineira de Engenharia 

de Segurança do Trabalho (A 

mes), Associação Paranaense 

de Engenharia de Segurança do 

Trabalho (Apes) e Programa 

Trabalho Seguro. 

 

Engenheiro e professor Edinal-

do Favareto Gonzalez N 

 

Divulgue aqui na 
Norminha e coloque 
sua empresas nas 

palmas das mãos de 
mais de 4 milhões de 

profissionais pelo 
Brasil a fora! 

 

Quando é preciso treinar os 
colaboradores? 

 
Consultora de RH explica quais são os indicadores que apontam 

necessidade de capacitar os profissionais 

Norminha 631, 08/07/2021 
A pandemia de Covid-19 mudou 

a vida das pessoas, inclusive no 

campo profissional. As empre-

sas tiveram de colocar seus co-

laboradores, principalmente das 

atividades exercidas em escritó-

rios, em Home Office e os ges-

tores de RH também tiveram de 

readaptar as políticas de gestão 

de pessoas. 

     Thâmara Nascimento, con-

sultora de RH da Complement 

Consultoria & Marketing, afirma 

que, com a pandemia, o trabalho 

remoto acabou aumentando a 

produtividade e o desempenho 

da equipe, porém, também au-

mentou os medos com relação 

ao futuro e a ansiedade em dar 

conta de tudo. 

     Pelo fato da nova rotina de 

trabalho, os profissionais que 

não podem contar com uma rede 

de apoio, acabam tendo dificul-

dade com a logística entre pes-

soal e profissional, deste modo, 

Thâmara recomenda que todos 

os profissionais que já se en-

contram incorporados sejam 

ouvidos de forma individual, 

pois o cenário muda de acordo 

com cada realidade, e se faz im-

portante que a gestão tenha base 

para ajustes necessários. 

     Thâmara menciona ser im-

prescindível que todos os pro-

fissionais recebam um treina-

mento de ambientação para ini-

ciar suas atividades, e que se 

mantenha um plano de treina-

mento e desenvolvimento ao lon 

go de sua carreira dentro da em-

presa. 

     Alguns indicadores impor-

tantes para avaliar a necessidade 

de treinamento são: alto absen-

teísmo, turnover, resultados ine-

ficientes, falta de motivação, in-

satisfações e conflitos. Quando 

tratamos de resultado inefici-

ente, a consultora afirma que 

uma das soluções é capacitar o 

profissional, para que ele exe-

cute suas funções de acordo 

com o que a empresa espera. 

     “Um profissional capacitado, 

se mostra mais motivado, enga-

jado, e claramente, traz mais re-

sultados a empresa como forma 

de retribuição ao investimento 

efetivado”, pondera. 

     Como medir a produtividade 

no home office 

      Thâmara elenca a adoção de 

compartilhamento de status se-

manal, reuniões por videoconfe-

rência, ferramentas digitais co-

mo a timesheet, porém, a maior 

parte das empresas optam em e-

fetivar essa medição pela entre-

ga conforme agenda ou combi-

nado. 

     Sobre Thâmara Nascimento 

     Thâmara Nascimento é con-

sultora de Recursos Humanos 

na Complement Consultoria & 

Marketing. Graduada em Gestão 

Estratégica de Recursos Huma-

nos com conhecimento genera-

lista nos subsistemas da área há 

19 anos, atuou em organizações 

dos segmentos automotivo, e-

ducação corporativa, gráfico, 

comércio e indústria. 

     Sobre a Complement Con-

sultoria & Marketing 

     Desde 2006 com um time de 

consultores especialistas em va-

rejo, liderada pelo CEO Juam 

Rosa, a Complement Consulto-

ria & Marketing atua apresen-

tando soluções nas áreas de 

marketing, comercial, financei-

ra, tributária, contábil e admi-

nistrativa por meio de implan-

tação de modelos de negócios 

arrojados, com conceitos de o-

perações que vão desde a a-

bertura de pequenas lojas até a 

sua plena expansão. 

http://www.complement.com.br

/ N  

 

http://www.norminha.net.br/
https://usiminas.gupy.io/candidates/signin
https://usiminas.gupy.io/candidates/signin
http://www.acest.org.br/
http://www.complement.com.br/
http://www.complement.com.br/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Abaixo tamanhos e valores das publicidades, por edição, por 3 meses e por 6 meses 
TAMANHOS PADRÃO POR EDIÇÃO POR MÊS POR 03 MESES POR 06 MESES 

Norminha A: 01 coluna por 13,48 cm R$52,00 R$200,00 R$530,00 R$920,00 

Norminha B: 02 colunas por 6,08 cm R$52,00 R$200,00 R$530,00 R$920,00 

Norminha C: 04 colunas por 6,06 cm R$73,00 R$280,00 R$670,00 R$1.290,00 

Norminha D: 06 colunas por 6,08 cm R$109,00 R$420,00 R$1.000,00 R$1.930,00 

Norminha E: 02 colunas por 13,46 cm R$73,00 R$280,00 R$670,00 R$1.290,00 

Norminha F: 02 colunas por 26,92 cm R$109,00 R$420,00 R$1.000,00 R$1.930,00 

Norminha G: 03 colunas por 20,20 cm R$109,00 R$420,00 R$1.000,00 R$1.930,00 

 

OBS: Nos contratos de duração por 6 meses, 

o cliente terá espaço em todas as edições para divulgar artigos relacionados à sua atuação no mercado 

ATENÇÃO: Os pagamentos são antecipados ao tempo de duração, 

com emissão de contrato, NF e boleto, ou depósito em conta corrente. 

 

 

 

 

Norminha C - 04 colunas por 6,08 cm 
R$73,00/edição; 
R$280,00/mês 
R$670,00/03 meses; 
R$1.290,00/06 meses. 
 

 

 

Norminha F - 02 colunas por 26,92 cm 
R$109,00/edição; 
R$420,00/mês; 
R$1.000,00/03 meses; 
R$1.930,00/06 meses. 
 

APRESENTAÇÃO: 

     Norminha é editada toda quinta-feira e enviada 

gratuitamente para mais de 3 milhões de e-mails de 

profissionais de todos os estados brasileiros, 

devidamente cadastrados e autorizados. 

     Norminha também é divulgada, toda quinta-feira, em 

mais de 450 Grupos de WhatsApp, Telegram, 

Facebook, Linkedin, Youtube e 

faz parte de intranet de várias empresas. 

     Para impressão o seu formato é de A3 (30,40 cm de 

largura por 40,40 cm de altura. Possui 6 colunas e um 

belo visual com todas as notícias destacadas por fundo 

colorido para manter foco e visualização. 

     Todas as edições permanecem hospedadas e 

disponíveis ao acesso gratuito no site 

www.norminha.net.br  

FALE CONOSCO: contato@norminha.net.br 
Whats 18 99765-2705 
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Norminha E 
2 colunas/13,46 cm 
R$73,00/edição; 
R$280,00/mês 
R$670,00/03 meses; 
R$1.290,00/06 meses. 

Norminha A 
1 coluna/13,46 cm 
R$52,00/edição; 
R$200,00/mês; 
R$530,00/03 meses; 
R$920,00/06 meses. 
 

Norminha B 
2 colunas/6,08 cm 
R$52,00/edição; 
R$200,00 mês; 
R$530,00 03 meses; 
R$920,00 06 meses. 

Norminha D 
06 colunas por 6,08 cm 
 

R$109,00/edição; 
R$420,00/mês; 

R$1.000,00/03 meses; 
R$1.930,00/06 meses. 

http://www.norminha.net.br/
http://www.rosinaldoramos.adv.br/
https://multisegurancafranquia.com.br/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/

