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14º Congresso Nacional da Bioenergia 
O evento será mais uma vez realizado virtualmente em uma plataforma digital, de forma 

interativa e com inscrições gratuitas 

vo) e Gratuito, com palestras e 

debates repletos de conteúdo da 

mais alta qualidade e relevância, 

para te deixar por dentro de tudo 

de mais importante no setor da 

bioenergia. 

    Estamos trabalhando para en-

tregar mais um evento incrível. 

Serão mais de 200 palestrantes 

e moderadores. Veja a progra-

mação já disponível com os no-

mes confirmados até o momen-

to. Você pode consultá-la pela 

área que mais te interessa ou a- 

 

inda pelo dia que você terá dis-

ponibilidade de assistir. 

     Programação por área. 

     Programação por dia. 

     Quer mais informações?  

     Clique aqui! N 

 

ANAMT lança 
curso gratuito 
sobre o eSocial 
exclusivo para 

associados 

 
Inscrições vão até hoje 15/07 

Norminha 632, 15/07/2021 
  A ANAMT vai oferecer aos seus 

associados adimplentes um cur-

so gratuito e exclusivo pela pla-

taforma EAD ANAMT Virtual so-

bre eSocial. Objetivo é atualizar 

os Médicos do Trabalho sobre 

as mudanças ocorridas e as su-

as aplicações práticas. A ativida-

de será realizada no dia 16 de 

julho, de 14h às 20h, com o prof 

Orion Sávio dos Santos Oliveira. 

     As inscrições podem ser fei-

tas até HOJE às 23h59 do dia 15 

de julho por ESTE LINK. 

     O conteúdo abordado abran-

gerá tópicos como a legislação 

vigente; as alterações em virtude 

da pandemia de Covid-19; pe-

nalidades; formato de arquivos; 

condições ambientais; eventos 

periódicos; transmissão de in-

formações; entre outros. Não 

perca essa oportunidade! N 

Podcast ANAMT: 

Novo episódio 
aborda tédio e 
monotonia no 

trabalho 
Norminha 632, 15/07/2021 
  Por ambiente monótono enten-

demos aquele onde falta estímu-

los, sendo a reação individual à 

monotonia denominada de té-

dio. Tédio é um estado mental 

complexo caracterizado por sin-

tomas de redução da ativação de 

centros nervosos com uma sen-

sação de cansaço associada, le-

targia e redução do estado de a-

lerta. As situações que podem o-

correr tédio, causas externas e 

pessoas mais resistentes ao té-

dio são alguns dos assuntos a-

bordados no novo episódio do 

Podcast ANAMT. 

     Os podcasts também podem 

ser ouvidos gratuitamente na 

distribuidora Anchor e em ou-

tras plataformas, sem a requisi-

ção do download de aplicativo 

ou criação de uma conta para a-

cesso. CLIQUE AQUI para sele-

cionar uma opção de sua prefe-

rência. 

     O texto da edição está dispo-

nível CLICANDO AQUI. N 

 

Químicos vão 
apresentar 
estudos e 

pesquisas em 
acidentes e 
doenças e 

adoecimentos 
com Covid-19 

Norminha 632, 15/07/2021 
     A FQUIMFAR (Federação dos 

Trabalhadores nas Indústrias 

Químicas e Farmacêuticas do 

Estado de São Paulo), por meio 

do Departamento de Saúde do 

Trabalhador, apresenta: Estudos 

e Pesquisas sobre Acidentes e 

Doenças nos últimos três anos, 

nos setores Químicos, Farma-

cêuticos e Produção de Etanol; 

Adoecimento por Covid-19; e 

Desligamento por morte na in-

dústria química brasileira. 

      O encontro virtual será rea-

lizado no próximo dia 26 de ju-

lho, a partir das 14 horas pelo 

ZOOM. 

Inscrições pelo e-mail: 
secgeral@fequimfar.org.br N 

Norminha 632, 15/07/2021 
Faça parte do maior congresso 

do setor da bioenergia. 

     O 14º Congresso Nacional da 

Bioenergia já tem data definida. 

     O evento acontecerá entre os 

dias 2 a 20 de agosto de 2021, 

com painéis das 10h às 12h e 

das 14h às 16h, e contará com 

29 painéis (2 por dia útil) divi-

didos entre 12 áreas distintas. 

     Este ano, seguindo o modelo 

adotado em 2020, o evento será 

100% Virtual, Interativo (Ao Vi- 

 

 

Químicos e Biológicos), 18 (In-

dústria da Construção) e parte 

da 37 (Plataformas de Petróleo), 

que deveriam passar a valer a 

partir do próximo dia 2 de a-

gosto. 

     O órgão entendeu que a pan-

demia trouxe dificuldades para 

as empresas e decidiu por retar-

dar a vigência das NRs. Em ra-

zão da mudança da data das de-

mais normas, a bancada dos tra-

balhadores na Comissão solici-

tou que seja verificado se há ne- 

 

 

 

Norminha 632, 15/07/2021 
     A Revista Brasileira de Saúde 

Ocupacional (RBSO), da Funda-

centro, traz mais uma publica-

ção do Dossiê “A pandemia da 

Covid-19 e a Saúde do Traba-

lhador”: “O futuro do trabalho a-

pós a COVID-19: o papel incerto 

do teletrabalho no domicílio”. O 

objetivo do ensaio é “refletir so-

bre o significado, a magnitude e 

as tendências do teletrabalho no 

domicílio, antes e durante a pan-

demia, enfatizando seus poten-

ciais efeitos na saúde e no bem-

estar dos trabalhadores”. 

     Para fazer essa reflexão, o 

ensaio adota a definição da Or-

ganização Internacional do Tra-

balho (OIT) de teletrabalho no 

domicílio (telework from home), 

que abrange o trabalho realizado 

em casa por meio de recursos e-

letrônicos. Também apresenta a 

definição brasileira de teletraba-

lho, dada pela Lei nº 13.467, de 

13 de julho de 2017: “[...] a 

prestação de serviços preponde-

rantemente fora das dependên-

cias do empregador, com a utili-

zação de tecnologias de infor-

mação e de comunicação que, 

por sua natureza, não se consti- 

Ensaio discute futuro do teletrabalho após Covid-19 
tuam como trabalho externo”. 

     O texto aponta ainda como 

tem se dado a discussão de tele-

trabalho em diferentes países da 

América Latina e na União Euro-

peia. A Agência Europeia para a 

Segurança e Saúde no Trabalho, 

por exemplo, destaca “possíveis 

riscos para a saúde associados 

à frequente digitação, aumen-

tando a exposição a riscos psi-

cossociais (estresse) e ergonô-

micos (distúrbios musculoes-

queléticos)”. 

     Os autores ainda listam, a 

partir da literatura pesquisada, 

os prós e os contras do tele-

trabalho no domicílio antes da 

pandemia. Entre os aspectos po-

sitivos estão maior flexibilidade 

e autonomia, aumento da produ-

tividade e redução de desloca-

mentos. Já em relação aos nega-

tivos, entre outros pontos, estão 

o aumento da jornada de traba-

lho, a dificuldade em separar 

trabalho da vida pessoal, o pre-

senteísmo (trabalhar com pro-

blemas de saúde) e a transfe-

rência de custos para o traba-

lhador, como energia elétrica e 

Internet. 

   Com a pandemia de Covid-19, 

muitos trabalhadores passa-ram 

a trabalhar em domicílio. Houve 

um aumento de 324% no tele-

trabalho entre o primeiro e o se-

gundo trimestre de 2020 na A-

mérica Latina, segundo um es-

tudo realizado na Argentina, 

Brasil, Chile, Colômbia e Méxi-

co. 

     “Uma revisão preliminar so-

bre os efeitos na saúde causa-

dos pela incorporação massiva 

ao teletrabalho aponta o au-

mento da frequência de lesões 

associadas a acidentes domésti-

cos (por queda, escorregão, 

pancada, incêndio etc.), distúr-

bios musculoesqueléticos asso-

ciados ao trabalho no compu-

tador, transtornos mentais asso-

ciados ao estresse e a hábitos 

como dieta, exercícios físicos, 

sono ou vícios”, afirmam os au-

tores do ensaio. 

     Por fim, refletem sobre o fu-

turo do trabalho no domicílio, 

com a hipótese de que “uma 

parte substancial do teletrabalho 

continuará mesmo com o fim da 

pandemia”. 

N 
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Norminha 632, 15/07/2021 
  A Comissão Tripartite Paritária 

Permanente (CTPP) da Secreta-

ria do Trabalho, órgão do Minis-

tério da Economia (ME) decidiu 

transferir para 3 de janeiro de 

2022 a vigência das normas re-

gulamentadoras (NR) 1 (Geren-

ciamento de Risco Ocupacional 

– GRO), 7 (Programa de Con-

trole médico de Saúde Ocupa-

cional – PCMSO), 9 (Avaliação 

e Controle das Exposições Ocu-

pacionais a Agentes Físicos,  

CTPP adia entrada em vigor das atualizações das 
normas 1, 7, 9, 18 e 37 para janeiro de 2022 
Mais um “fôlego” para quem ainda não tomou medidas para implementação do PGR/GRO 

cessidade de prorrogação do 

início de vigência da NR-31 (que 

trata da Segurança e Saúde no 

Trabalho na Agricultura, Pecuá-

ria, Silvicultura, Exploração Flo-

restal e Aquicultura) prevista pa-

ra o início de outubro.  De acor-

do com a CTPP, será feita uma 

análise mais detalhada e o tema 

será retomado na reunião de a-

gosto. 

     A pedido, breve iremos reali-

zar mais um curso PGRO pre-

sencial em Araçatuba. N 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.udop.com.br/congresso/?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=14-Congresso-Confira-a-Programacao-2-Envio#programacao_area
https://www.udop.com.br/congresso/?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=14-Congresso-Confira-a-Programacao-2-Envio#programacao_dia
https://www.udop.com.br/congresso/?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=14-Congresso-Confira-a-Programacao-2-Envio
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=saae0q1ef1qf&utm_content=3t56h3l
https://sistemasanamt.org.br/anamt/inscricoeseventos/inscricoes/cad_inscricao.aspx?proid=78
https://open.spotify.com/episode/6N71NKkeQlweTOUUROzZqR?go=1&utm_source=embed_v3&si=ZYm8Ce63ScCaGmaoDcFC5A&dl_branch=1&t=0&nd=1
https://open.spotify.com/episode/6N71NKkeQlweTOUUROzZqR?go=1&utm_source=embed_v3&si=ZYm8Ce63ScCaGmaoDcFC5A&dl_branch=1&t=0&nd=1
https://open.spotify.com/episode/6N71NKkeQlweTOUUROzZqR?go=1&utm_source=embed_v3&si=ZYm8Ce63ScCaGmaoDcFC5A&dl_branch=1&t=0&nd=1
https://anchor.fm/podcast-anamt
https://www.anamt.org.br/portal/wp-content/uploads/2021/07/T%C3%89DIO.pdf
http://www.radios.com.br/play/11332
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
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Norminha 632, 15/07/2021 
   O processo construtivo inova-

dor do Hospital Acoplado de 

Samambaia, no Distrito Federal, 

realizado em 35 dias, foi apre-

sentado em 06/07, durante a live 

“Construção Off-site” do Sindi-

cato da Indústria da Construção 

Civil do Distrito Federal (Sin-

duscon-DF), por engenheiros 

técnicos responsáveis pela obra. 

     Foram construídos 100 leitos 

de UTI, acoplados ao Hospital 

Regional de Samambaia. A 

construção contou com a mobi-

lização do Sinduscon-DF, da 

Associação de Empresas do 

Mercado Imobiliário do Distrito 

Federal (Ademi-DF) e do Banco 

Regional de Brasília (BRB). 

     Segundo o engenheiro Hum-

berto Navarro, da Hfan Engenha-

ria, indicado pelas entidades da 

construção civil do DF para fis-

calização da obra, o trabalho da 

Brasil ao Cubo, empresa res-

ponsável pela obra, foi de quase 

24h por dia, com equipes em ca-

da período. 

     O engenheiro frisou que a 

construção modular traz esse 

conceito na fabricação de módu-

los com poucas pessoas envol-

vidas em uma fábrica, no trans-

porte e instalação no local. “Na 

China, por exemplo, já está bem 

avançado. Esses módulos já 

vêm prontos e é possível inter-

ligar rede de água, esgoto e elé-

trica na montagem”, detalhou. 

     Navarro ressaltou que não há 

limite para o tamanho desses 

módulos. “O que vai dizer o ta-

manho é a altura máxima permi-

tida e o comprimento do trans-

porte”, acrescentou. 

     O sócio da Brasil ao Cubo, 

engenheiro Jonathan Degani, 

destacou que, desde o início da 

pandemia,  a  empresa  já entre- 

gou setes hospitais com essa 

tecnologia de construção modu-

lar, chamada Construção Off-si-

te. 

     Para atingir esses curtos pra-

zos para os hospitais, a empresa 

contou com parcerias como a da 

TecVerde, que fornece as pare-

des. 

     Jonathan explicou a rota de 

fabricação desses módulos hos-

pitalares, destacando que tudo 

começa na fábrica localizada em 

Tubarão (Santa Catarina), onde 

são feitos os chassis – que são 

os pisos e as coberturas modu-

lares. Em seguida, o material se-

gue para Araucária, onde rece-

bem as paredes modulares. 

     “Esse processo acontece no 

caso dos módulos padronizados 

de leitos. Já nos demais, que 

são mais personalizados, são 

feitos totalmente em Tubarão e 

saem prontos direto para o hos-

pital”, ressaltou. 

     Dentre as vantagens listadas, 

Jonathan Degani apontou o re-

síduo gerado pela obra que não 

chega a 5%, além de não preci- 

 

sar de demolição. “Basta levar a 

outro lugar”, ressalta. 

     Por fim, o engenheiro Jona-

than Degani apresentou o proje-

to do prédio que ele chama de “a 

menina dos olhos” da empresa, 

construído em 100 dias agora 

em 2021. “É o 1º prédio da A-

mérica Latina feito com constru-

ção modular a atingir 8 anda-

res”, comemora. 

     “É importante referenciar a 

grandiosidade técnica do traba-

lho no hospital acoplado de Sa-

mambaia. Participei da inaugu-

ração e é um belo trabalho rea-

lizado em pouco tempo. Que a-

conteçam mais obras como es-

sas, principalmente que ajudem 

a melhorar a qualidade de vida 

da população mais necessita-

da”, destacou o presidente do 

Sinduscon-DF, Dionyzio Klav-

dianos. 

    Já o presidente da Ademi-DF, 

 

Os melhores projetos de pesquisa 
na área de inovação serão 

selecionados para participar do 
evento, que promove a 

internacionalização de ideias e 
negócios 

dades para que as empresas ve-

nham para cá e que encontrem 

outras empresas que possam se 

somar a elas. Nosso trabalho é o 

de buscar, entre as empresas 

brasileiras, as que mais pode-

riam se adaptar”, disse Helio 

Ciffoni, falando, via web, direto 

de Tóquio. No continente, ino-

vações nas áreas de seguro, ali-

mentação, produção sustentá-

vel, limpeza do solo são as que 

mais crescem. 

     Para saber mais, acesse: 

http://www.brafip.org.br/brafip/  

     Inscrições para a Chamada 

de Ideias: 

https://pt.surveymonkey.com/r/

ChamadaBraFIP2021 N 

 

 

Já pensou em construir um hospital com 100 leitos em apenas 35 dias? 

 

americano e o espanhol, onde a 

BraFIP tem representantes. “A 

ideia é formar esse network para 

que seja construído um consór-

cio entre as organizações nessa 

colaboração de projetos inova-

dores”, explica Mayer. 

     A Creare Sistemas, empresa 

gaúcha, é um exemplo de como 

o evento surte resultados. Após 

participar de uma das Chama-

das, foi apoiada no processo de 

internacionalização por uma 

empresa americana. Nos Esta-

dos Unidos, a Creare lançou a 

GoAwake, um sistema que bus-

ca a prevenção de acidentes a-

través da identificação de sinais 

de fadiga, distração e uso de ce-

lular ao volante em motoristas. A 

matriz fica na Flórida. 

     Outros países, além dos EU 

A, também podem ser acolhe-

dores. Na Ásia, principal destino 

das importações globais, a a-

posta é para investimentos em 

Cingapura, região do Sudeste 

que concentra 8 das 18 startups 

que se tornaram unicórnios. 

“Buscamos parceiros, oportuni- 

 

 

Eduardo Aroeira, destacou que o 

trabalho da empresa surpreen-

deu quando se fala em hospital 

de 100 leitos em 35 dias. “Eu vi-

sitei a obra uma semana antes e 

já estava tudo quase pronto. Ra-

ciocínio diferente e muito inteli-

gente. Acredito que Samambaia 

se beneficiou bastante com essa 

obra, que se fizerem a manuten-

ção adequada, não tem com o 

que se preocupar. É um padrão 

diferenciado”, elogiou. 

     “No sentido da tecnologia, a 

pandemia acelerou o processo 

na construção civil. Nós, que es-

tamos envolvidos nessa área 

técnica, já cobramos este tipo de 

avanço há muito tempo do setor. 

Trazer este debate é fundamen-

tal”, finalizou Klavdianos. 

     Assista a íntegra do evento! 
     (Com informações do Sindus 

con-DF) 

N 

Norminha 632, 15/07/2021 
      Estão abertas até o dia 25 de 

julho as inscrições da edição 

2021 da Chamada de Ideias, e-

vento organizado pela Platafor-

ma Brasileira de Tecnologia (Bra 

FIP). Os interessados em pro-

mover o desenvolvimento de 

maneira colaborativa podem 

submeter seus trabalhos para 

avaliação. Os 15 melhores serão 

selecionados e convidados para 

apresentar sua pesquisa na 

quinta edição do International 

Cooperation Day (IncoDay), e-

vento previsto para dezembro, 

em Goiânia (GO), com trans-

missão ao vivo pelos canais ofi-

ciais da organização. 

     “A participação nesta Cha-

mada de Ideias é aberta a todas 

as empresas, startups, núcleos 

de pesquisa e inovação em am-

biente acadêmico ou de institui-

ções científicas, desde que inte-

ressados em trabalhar em prol 

de meios que permitam acelerar 

a inovação tecnológica, inde-

pendentemente de pertencerem 

às entidades-membro ou não, as 

sim como para corporações que 

desejam lançar desafios”, expli-

cou o vice-presidente da BraFIP, 

José Antonio Antonioni, durante 

webinar promovida pela entida-

de em parceria com a Asso-

ciação das Empresas Brasileiras 

de Tecnologia da Informação 

(Assespro-PR). A Chamada é 

divulgada internacionalmente e 

publicada em três idiomas: por-

tuguês, inglês e espanhol. 

     Entre outros critérios, segui-

rão na proposta os projetos que 

se destacarem quanto ao grau de 

inovação/desafio, ao modelo de 

negócio, à abrangência geográ-

fica, além do tamanho e da ten-

dência do mercado-alvo. Na pri-

meira etapa, a avaliação é in-

terna, feita por membros da en-

tidade; na segunda, é o público 

da IncoDay quem avalia e vota. 

“A votação é pública e o resul-

tado gerado automaticamente”, 

explica Roberto C. Mayer, dire-

tor na Federação Assespro. 

     As melhores ideias ficarão à 

disposição de grandes merca-

dos, especialmente o asiático, o 

Se você tem uma ideia inovadora pode apresentá-la na quinta edição do IncoDay 

http://www.norminha.net.br/
http://www.brafip.org.br/brafip/
https://pt.surveymonkey.com/r/ChamadaBraFIP2021
https://pt.surveymonkey.com/r/ChamadaBraFIP2021
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=2ICzJnbUxcI
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900 milhões de pessoas ficarão surdas até 2050, 
diz OMS. MSA Safety realiza webinar sobre 

segurança auditiva no trabalho 

 

possível fazer o diagnóstico pre-

coce e a prevenção”, afirma. 

     O ideal é que a consulta de 

rotina ao oftalmologista seja fei-

ta desde a infância. Saiba quais 

são as principais doenças ocu-

lares que podem levar à ceguei-

ra: 

     Catarata: é a opacificação do 

olho (cristalino). Acarreta a per-

da gradativa da acuidade visual, 

porém sem dor. 

     Glaucoma: é o aumento da 

pressão intraocular, pode levar à 

perda visual irreversível. 

     - Ceratocone: é uma altera-

ção na córnea que pode provo-

car a diminuição ou perda da vi-

são. 

     - Degeneração Macular Rela-

cionada à Idade (DMRI): é uma 

doença degenerativa da retina 

que provoca uma perda pro-

gressiva da visão central. 

     - Retinopatia diabética: de-

corrente da Diabetes, a doença 

causa lesões na mácula, o cen-

tro da retina. 

     Além da consulta periódica 

ao oftalmologista, o especialista 

explica  que  existem  cuidados 

Dia Mundial da Saúde Ocular alerta para a importância 
do acompanhamento oftalmológico 

Norminha 632, 15/07/2021 
   A MSA Safety Brasil realiza no 

dia 20 de julho de 2021, terça-

feira, às 14 horas, o webinar 

“Melhores Práticas em Proteção 

Auditiva e Dicas para um PCA 

Completo”, abordando vários 

aspectos relacionados à segu-

rança auditiva nas indústrias. 

     Para se ter uma ideia da 

importância do tema, estima-se 

que 900 milhões de pessoas no 

mundo todo podem desenvolver 

surdez até 2050, segundo a Or-

ganização Mundial de Saúde (O 

MS). No campo do trabalho, a 

perda auditiva é uma das maio-

res causas de acidentes. Dados 

da Sociedade Brasileira de Oto-

logia (SOB) dão conta que entre 

30% e 35% dos casos ocorrem 

por exposição excessiva a ruí-

dos constantes, grande parte em 

ambientes de trabalho. 

     Comandando o time de pa-

lestrantes do evento on-line, es-

tará Eric Souza, gerente de Mar-

keting de Produtos da MSA para 

Brasil, Argentina e Chile em 

Proteção Auditiva. Porta-voz do 

evento e mediador das palestras, 

o especialista afirma que o prin-

cipal objetivo é realizar um e-

vento rápido, de uma hora de 

duração, porém muito assertivo 

no conteúdo e na abordagem do 

tema: 

     “Nós trazemos para o webi-

nar os dois maiores nomes em 

segurança auditiva do Brasil, em 

um evento que preza pela qua-

lidade de informação sem ser 

muito extenso”, exalta Eric Sou-

za. 

     O evento simplesmente conta 

com o “dream team” em segu-

rança auditiva no Brasil. O pri-

meiro palestrante é o engenheiro 

Rafael Gerges, diretor técnico do 

LAEPI e secretário da Comissão 

de Estudos de Proteção Auditiva 

do CB-32 da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas). 

O LAEPI tem mais de 30 anos no 

mercado de engenharia acústi-

ca, ruído e vibrações e é o único 

laboratório no Brasil credencia-

do pelo Ministério do Trabalho e 

acreditado pelo Inmetro (Institu-

to Nacional de Metrologia, Qua-

lidade e Tecnologia) através da 

ISO 17.025 para ensaios de ate- 

simples no dia a dia, que tam-

bém fazem toda a diferença para 

a saúde dos olhos. São eles: 

     - Não coçar os olhos. 

     - Usar sempre óculos escu-

ros com proteção UV. 

     - Remover os produtos de 

beleza dos olhos antes de dor-

mir. 

     - Não usar maquiagem fora 

do prazo de validade. 

     - Não utilizar produtos para 

os olhos de outra pessoa. 

     - Verificar regularmente o ní-

vel de glicose no sangue para e-

vitar problemas como a retino-

patia diabética. 

     - Piscar com mais frequência 

e fazendo pausas repetidas lu-

brifica as córneas, evita o resse-

camento dos olhos, descansa a 

vista e auxilia no combate à cha-

mada síndrome da visão de 

computador. 

     - Lavar bem as mãos antes de 

manipular as lentes de contato. 

Higienizar as lentes com produ-

tos indicados pelo fabricante. 

     - Visitar regularmente o mé-

dico oftalmologista para fazer e-

xames preventivos! N 

 

Webinar gratuito contará com a presença das duas maiores 
instituições em segurança auditiva do Brasil e abordará vários 

aspectos sobre o tema. 

nuação de ruído em protetores 

auditivos. 

     Rafael Gerges falará sobre os 

extensos testes realizados em 

protetores auditivos em labora-

tório e que garantem um produto 

seguro, de acordo com as leis 

vigentes, e como o LAEPI se tor-

nou referência nacional nos tes-

tes de equipamentos. 

     O segundo membro do “dre-

am team” que integrará o webi-

nar é o engenheiro Raul Casa-

nova Junior, diretor executivo da 

Animaseg (Associação Nacional 

da Indústria de Material de Se-

gurança e Proteção ao Traba-

lho), Abraseg, e superintendente 

do Comitê Brasileiro de Equi-

pamentos de Proteção Indivi-

dual da ABNT/CB-32. 

     A Animaseg é a entidade que, 

desde 1978, congrega as em-

presas do setor de segurança e 

proteção ao trabalho, fabricantes 

de equipamentos de proteção 

individual e coletiva, sempre en-

gajada na luta pela melhoria da 

qualidade e produtividade no 

setor, na busca pela redução de 

acidentes do trabalho. 

     Raul Casanova Junior apre-

sentará um panorama completo 

sobre o cenário de acidentes au-

ditivos no Brasil e como a Ani-

maseg tem trabalhado para dis-

seminar práticas e conceitos que 

minimizem as ocorrências des-

ses acidentes. 

     “O LAEPI e a Animaseg são 

as duas maiores instituições no 

Brasil sobre segurança auditiva 

e não é à toa que trazemos essas 

gigantes para essa conversa, 

pois a disseminação das boas 

práticas e qualidade de equipa-

mentos é peça-chave nessa e-

quação”, diz Eric Souza. 

Norminha 632, 15/07/2021 
   No sábado, dia 10 de julho, foi 

celebrado o Dia Mundial da 

Saúde Ocular, data criada para 

chamar a atenção para a impor-

tância do cuidado com a saúde 

dos olhos. 

  “Nós precisamos reforçar, nes-

te dia, os benefícios das medi-

das preventivas, como consultar 

o oftalmologista periodicamen-

te, mesmo na ausência de quais-

quer sintomas”, afirma o oftal-

mologista Emerson Alves, do 

Hospital do Olho Rio Preto – 

HORP, ao falar sobre a data. 

     De acordo com a Organiza-

ção Mundial da Saúde - OMS, 

no mundo são mais de 285 mi-

lhões de pessoas com incapaci-

dade visual e dos quais, 39 mi-

lhões são cegas. Estima-se que 

80% destes casos poderiam ter 

sido evitados ou curados se tra-

tados precocemente. 

     “Existem muitas doenças o-

culares que são silenciosas, ou 

seja, sem sintomas, mas que 

podem levar à perda significati-

va da visão. No entanto, com 

uma consulta anual preventiva é  

     O objetivo é trazer ao final 

das apresentações uma discus-

são sobre o Programa de Con-

servação Auditiva (PCA) que as 

empresas devem adotar dentro 

de suas plantas. O PCA é uma 

cartilha que visa parametrizar 

procedimentos, como periodici-

dade de exame auditivo, aferição 

da quantidade de ruído em cada 

área e melhores equipamentos 

para cada cenário, tempo de 

troca do protetor auditivo, testes 

de equipamentos de segurança 

e até mesmo os valores “jurí-

dicos” envolvidos em caso de 

acidente auditivo. 

     “O PCA serve como um guia 

de boas práticas. Por exemplo, 

se um funcionário fala sobre 

perda auditiva e alega que isso 

foi resultante do trabalho, é pos-

sível, a partir deste programa, 

gerar um checklist e verificar re-

almente se a empresa cumpriu 

ou não todos os requisitos ne-

cessários. Vale lembrar que to-

do o suporte vem da NR-15 

(Norma Regulamentadora nº15), 

que estabelece os limites de 

tolerância para ruído contínuo e 

intermitente”, elucida Eric Sou-

za. 

 

     O evento é on-line e gratuito. 

Os inscritos poderão enviar per-

guntas para os palestrantes a 

partir de um QR Code existente 

na página de inscrição. Basta 

abrir o QR Code com a câmera 

do celular e enviar previamente 

a sua pergunta. 

N 

 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.softworksepi.com.br/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://multisegurancafranquia.com.br/
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Norminha 632, 15/07/2021 
        Termo em alta no ambiente 

corporativo, a inovação tem sido 

vista como a revisão da maneira 

como a empresa se comunica 

com os clientes, seja pelo mar-

keting ou em estratégias de ven-

das. Só que essa mudança, se 

não bem estruturada em toda a 

empresa, pode acarretar em pre-

juízo para outros setores, que 

não acostumados com essa no-

va cultura, não atendem em pra-

zos ou, até, em qualidade de 

entrega de produtos e serviços.  

     “A inovação não é trazer mais 

aparatos tecnológicos para a 

empresa, mas sim repensar e 

sair da caixinha, deixar o que é 

cômodo de lado. É, sobretudo, 

fazer uma revisão geral de toda a 

empresa: da relação de gover-

nança ao consumidor final, in-

cluindo o administrativo, finan-

ceiro e RH”, explica Melina Al-

ves, CEO e fundadora da DUX 

coworkers, uma consultoria es-

pecializada em UX. O resultado, 

segundo a executiva, é a possi-

bilidade de dividir em claquetes 

os setores e, então, visualizar 

novas soluções que deem maior 

fluidez e dinamismo nas rela-

ções ali estabelecidas, incluindo 

o que compete aos indivíduos. 

     É a partir deste ponto que 

uma nova perspectiva se abre: a 

gestão horizontal e os desafios 

de sair do controle das deman-

das. O primeiro passo é ter bem 

claro se essa nova cultura é de 

fato a melhor opção, se faz senti-

do e pode ser adotada entre os 

integrantes da empresa. “Repen-

sar a estrutura tradicional é po-

sitivo, mas é, em contrapartida, 

uma transformação significativa, 

que tende a mudar completa-

mente as relações de trabalho. É, 

entre elas, dar maior protago-

nismo aos colaboradores, des-

fazer postos de trabalho e ter 

sempre como foco principal os 

projetos e o acesso simplificado 

às informações que são ineren-

tes a este”, complementa Meli-

na. 

     Neste novo modelo, a cultura 

empreendedora individual é fo-

mentada e desenvolvida em ca-

da  indivíduo  da  equipe,  pois 

 

 

 

Dê adeus ao plano de carreira: 
entenda por que instaurar a 

gestão horizontal pode 
impulsionar os negócios 

 
Revisar a cultura organizacional pode levar a processos 

inovadores que envolvam entender as pessoas como uma 
equipe em busca de resultados comuns 

tem, por finalidade, fazer com 

que as pessoas compartilhem 

responsabilidades e somem ex-

pertises. Para entender melhor 

as vantagens, Melina Alves e-

lencou quatro fatores pelos 

quais implementar a gestão 

horizontal faz sentido e pode ser 

bastante benéfica aos negócios: 

     Redução de custo: Ao retirar 

cargos super protetores e ge-

renciais, que geralmente têm sa-

lários mais elevados, a estrutura 

da empresa naturalmente muda, 

fazendo com que alguns deles 

percam o sentido, levando a 

uma diminuição considerável de 

despesas.  

     Time mais capacitado: O co-

laborador tem uma relação ma-

ior de autonomia, com liberdade 

para se apropriar do contexto do 

trabalho, mesmo que, anterior-

mente, não fosse da alçada dele 

tal responsabilidade. Parte-se 

do pressuposto que ninguém é 

dono da informação e que se 

todo mundo tem o mesmo co-

nhecimento do projeto, qualquer 

um pode assumir as demandas. 

Isso reduz, portanto, a depen-

dência de uma pessoa específica 

para realizar a tarefa, tornando a 

equipe mais produtiva e os pro-

cessos mais ágeis, com sensível 

redução de riscos operacionais. 

     Gestão de conhecimento: 

Neste conceito entende-se que 

as informações a serem traba-

lhadas e desenvolvidas fazem 

parte do projeto e não exclusi-

vamente de uma única pessoa, o 

que reduz consideravelmente a 

dependência nos indivíduos e 

em suas aptidões restritas. O o-

bjetivo é minimizar aquela ideia 

de “precisamos da pessoa X 

porque é ela quem mais entende 

sobre essa questão”. Por trás 

desta jornada, há um envolvi-

mento maior das equipes, que 

assumem responsabilidades, e 

se interseccionam com um úni-

co propósito.  

   Cultura de inovação: Com ma-

ior autonomia sobre a tomada de 

decisões, o funcionário passa a 

ter mais responsabilidade não a-

penas sobre o projeto, mas so-

bre a sua própria carreira e de-

senvolvimento. N 

Oráculo: o futuro da direção 
Norminha 632, 15/07/2021 
  Sistemas integrados de câmera 

em automóveis não são novida-

de. Há muitos anos são usados 

para auxiliar o motorista de di-

versas formas, mas nem todos 

conhecem todas as suas possi-

bilidades no trânsito. Daniel 

Schnaider, CEO da Pointer by 

PowerFleet Brasil, líder mundial 

em soluções para redução de 

custo, prevenção de acidentes, 

roubos e fraudes em frotas, com 

monitoramento interno e externo 

por meio das câmeras atualiza-

das com softwares e inteligência 

artificial, o que possibilita anali-

sar desde o comportamento do 

motorista através do reconheci-

mento de movimentos levianos 

até a segurança da carga e mo-

nitoramento de rotas. 

     Segundo o especialista em 

tecnologias disruptivas, as câ-

meras tanto internas quanto ex-

ternas podem ser a diferença 

essencial e vital para o condutor 

e para a sociedade. Veja como o 

uso de câmeras veiculares pode 

transformar o trânsito de 5 for-

mas diferentes. 

     Quando direcionada para o 

lado externo e com uso de inteli-

gência artificial, o equipamento 

pode avisar ao condutor quando 

um veículo está próximo demais 

de outro, ou se o motorista fez 

alguma ação considerada peri-

gosa ao volante como avançar a 

faixa de pedestres, curvas peri-

gosas, entre outros. Em tempo 

real é possível emitir um aviso 

em caso de imprudência. Em ca-

so de carros empresariais, o 

gestor de frotas ou uma central 

pode escolher trocar aquele mo-

torista, parar o veículo ou até 

mesmo chamar a policia em ca-

sos mais graves de imprudên-

cia. 

     Acoplada dentro do veículo 

as câmeras podem analisar o 

comportamento do motorista e 

entender se ele está seguindo as 

regras de trânsito ou se não faz 

uso de cinto de segurança, se 

usa o telefone celular ao volante 

ou até mesmo se dirige com 

fadiga. Situações que podem 

comprometer não só a vida dele, 

como a de outras pessoas na 

via. Neste caso, alertas também 

são emitidos para que as devi-

das providências sejam toma-

das. 

     Em casos em que o acidente 

não consegue ser evitado, as 

câmeras assumem a posição de 

resgate e podem enviar os aler-

tas às centrais mais próximas de 

emergência com imagens do a-

cidente para que a ambulância 

correta seja enviada, otimizando 

o salvamento das vítimas. Ain-

da, em locais com boas infra-

estruturas e legislações é possí-

vel reduzir consideravelmente a 

quantidade de vítimas fatais, 

bem como contribuir com uma 

mobilidade mais tranquila e se-

gura, já que muitas câmeras já 

vêm equipadas com GPS. 

     Ainda, tem uma questão im-

portante: a segurança contra 

roubos. As vítimas de crimes, 

certamente, querem contar com 

as imagens para que os culpa-

dos sejam responsabilizados 

por seus atos. 

     Em caso de perícia, é pos-

sível entender o que aconteceu 

em segundos. Essas são tecno-

logias de fácil acesso e já utili-

zadas por muitas empresas, e os 

benefícios também podem ser 

utilizados por pessoas físicas. 

    As câmeras, munidas com in-

teligência artificial se transfor-

maram em um mundo de opor-

tunidades para o trânsito e segu- 

 

Especialista em tecnologias 
disruptivas, Daniel Schnaider 
fala sobre as 5 coisas que o 
monitoramento por câmeras 
no carro pode fazer pela sua 

vida e da sua sociedade 

rança nas vias. Vidas são pre-

servadas, custos reduzidos ou 

até mesmo evitados e, com cer-

teza, condutores se tornam mais 

conscientes. 

     Estamos diante de um futuro 

muito mais próspero para a so-

ciedade. 

     Daniel Schnaider é CEO da 

Pointer by Powerfleet Brasil, lí-

der mundial em soluções de IoT 

para redução de custo, preven-

ção de acidentes e roubos em  

frotas. Integrou a Unidade Glo-

bal de Tecnologia da IBM e a 

8200 unidade de Inteligência 

Israelense. Especialista em lo-

gística, tecnologias disruptivas, 

economista e autor da obra 

"Pense com calma, aja rápido". 

     Sobre a Pointer by Power 

Fleet Brasil: A multinacional de 

origem israelense iniciou opera-

ções em 1994 e está presente no 

Brasil desde 2010. Em 2019, foi 

adquirida pela norte-americana 

PowerFleet®️. A companhia é 

especializada no desenvolvi-

mento de ferramentas, serviços 

e tecnologias para gestão inte-

ligente de frotas de empresas e 

locadoras, com foco em solu-

ções de telemetria. Além de pos-

sibilitarem uma redução de cus-

tos em torno de 20%, seus pro-

dutos proporcionam o monito-

ramento remoto dos veículos, 

diminuindo a incidência de frau-

des, desvios de conduta e roubo 

de cargas. Com mais de 3 mi-

lhões de produtos de telemetria 

vendidos reúne mais de 600 mil 

carros, motocicletas, caminhões 

e implementos rodoviários ras-

treados no mundo. N 

 

 

 

 

Norminha 632, 15/07/2021 
  O contrato de trabalho intermi-

tente foi tema de bate-papo on 

line promovido pelo Sinduscon-

DF na terça-feira (06/07), o pri-

meiro evento de outros ligados à 

Modernização das Leis Traba-

lhistas. 

     Segundo o assessor traba-

lhista da entidade, Fernando 

Russomano, a Lei 13467/2017 

trouxe modalidades de contrata-

ção com o intuito de retirar da 

informalidade as relações de tra-

balho já existentes. 

     “O objetivo foi trazer para a 

formalidade aqueles trabalhado-

res que se firmavam como free-

lancers, realizadores de “bico”, 

que, dada a intermitência da ne-

cessidade do serviço, acabavam 

ficando na informalidade, por-

que seria difícil para o empre-

gador mantê-los”, explica. 

     Fernando Russomano desta-

cou que à época em que a lei 

estava sendo votada, quase 50% 

da força de trabalho do país es-

tava na informalidade, vivendo 

de bicos, sem carteira assinada 

e sem direitos trabalhistas. Uma 

dessas modalidades trazidas pe-

la legislação é o contrato de tra-

balho intermitente, que pressu-

põe períodos de atividades des-

contínuas e não regulares. 

     “A construção civil, sobretu-

do as pequenas empresas, tem 

essa  necessidade  de  contrato 

 

 

porque a natureza do setor é ca-

racterizada por uma atividade 

que possui diversas etapas”. 

     Como exemplo, o assessor 

trabalhista trouxe a questão de 

uma edificação que passa pela 

fundação, estrutura, alvenaria e 

assim por diante até se chegar 

ao acabamento. “Os diversos 

profissionais que se ativam não 

precisam estar por todo o perío-

do em que a obra está se de-

senvolvendo. Há uma intermi-

tência natural”, aponta. 

     Embora intermitente, Russo-

mano explica que o trabalhador 

com esse tipo de contratação é 

empregado da empresa, tem 

carteira de trabalho assinada, re-

cebe todos os direitos traba-

lhistas tal qual aquele que é con-

tratado em outro tipo de regime. 

O contrato pode ser determinado 

em horas, dias e meses e inde-

pende da atividade do empre-

gado ou do empregador. “A dife-

rença reside na intermitência da 

atividade, ocorrendo com alter-

nância de períodos de prestação 

de serviços e inatividade”. 

     Para Fernando Russomano, 

as regras do funcionamento do 

regime estão claras na CLT e ele 

acredita que esta modalidade 

traz segurança jurídica a traba-

lhadores e empregadores, quan-

do aplicada com cautela e de 

forma adequada. Acesse a ínte-
gra do bate-papo. N 

Sinduscon-DF esclarece dúvidas 
sobre contrato de trabalho 

intermitente 

http://www.norminha.net.br/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=V6I-aF1tG_c
https://www.youtube.com/watch?v=V6I-aF1tG_c
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Brasil recebe 20 mil toneladas de aço importado por 
cooperativa de construtoras 

Norminha 632, 15/07/2021 
      Grande carregamento de aço 

importado por iniciativa de in-

corporadoras brasileiras chegou 

ao país esta semana, no Porto de 

São Francisco do Sul, em Santa 

Catarina. Com os altos preços 

do insumo no mercado nacio-

nal, a ação teve o intuito de ga-

rantir o abastecimento do mate-

rial com um custo mais compe-

titivo para as empresas, que fi-

cou cerca de 5% abaixo do mer-

cado brasileiro. 

     Em parceria com a Câmara 

Brasileira da Indústria da Cons-

trução (CBIC), no final de 2020, 

a Cooperativa da Construção Ci-

vil do Estado de Santa Catarina 

(CooperconSC) captou empre-

sas interessadas em adquirir o 

aço importado e, no final de fe-

vereiro, chegaram ao montante 

de 20 mil toneladas. Foram 137 

empresas de oito estados brasi-

leiros que se reuniram para tra-

zer o navio completo com im-

portação de aço da Turquia por 

meio da entidade. 

     “A carga chegou ao porto, foi 

descarregada e nacionalizada. 

Agora iniciamos as entregas pa-

ra todas as empresas que par-

ticiparam desse primeiro lote de 

importação de aço Cooper-

conSC, em 2021. Seguimos fir-

mes no projeto de garantir o a-

bastecimento de materiais de al-

ta qualidade, de acordo com to-

das as normas brasileiras”, des-

tacou Roberth Meinert, gestor da 

entidade. 

     Para José Carlos Martins, 

presidente da CBIC, esta inicia-

tiva mostrou a capacidade de re-

alizar importação em maiores 

lotes e com a agilidade que a in-

dústria da construção precisa. 

De acordo com o presidente, a 

preocupação central das empre-

sas é a disparada do preço do 

aço nos últimos tempos. “É pre-

ciso provocar um choque de o-

ferta no setor, com estímulos à 

entrada do insumo importado no 

mercado brasileiro. Assim, é 

possível ampliar a oferta e redu-

zir preços e prazos de entrega”, 

destacou. 

     Pelo baixo volume de atendi-

mento e os elevados preços no 

mercado interno, a Cooper-

conSC, apoiada pela CBIC, a-

vançou no projeto de viabilizar a 

importação de aço CA-50 da 

Turquia. “Após aprovação por 

toda diretoria realizamos a ho-

mologação de usinas na Turquia 

e o processo de certificação no 

Inmetro tanto da usina quanto da 

CooperconSC como importa-

dor, tornando assim nosso ma-

terial da marca SC 50 totalmente 

de acordo com as normas ABNT 

e 100% de acordo com pro-

cesso da Portaria 73/2010 do 

Inmetro. Também obtivemos, 

por meio da Receita Federal do 

     Inmetro. Também obtivemos, 

por meio da Receita Federal do 

Brasil, o Radar Ilimitado para re-

alizar importações de qualquer 

valor”, explicou Meinert. 

     Com a certificação pronta e 

radar ativo, foi trabalhada a 

prospecção de volumes entre os 

cooperados para realizar pro-

cessos de importação, sendo 

que no aço isso requer grandes 

volumes para conseguir rodar 

uma produção na Turquia ou até 

mesmo para conseguir contratar 

uma embarcação. Entre 2018 e 

2020 foram realizados três pro-

cessos de importações de me-

nor volume, para atestar a quali-

dade do material e a garantia que 

o processo de importação estava 

pronto para assumir operações 

de grandes volumes. 

     As entidades já fecharam um 

segundo lote de aço importado, 

com mais um navio de 20 mil 

toneladas, que deve chegar em 

setembro deste ano. E deve abrir 

a captação de volumes para um 

terceiro lote com data prevista 

de entrega do material para no-

vembro. 

     “Ainda visualizamos deman-

da no mercado para fechar dois 

ou três navios para entrega ain-              

inda em 2021, pois o mercado 

continua pressionando por agi-

lidade na entrega de aço para 

cumprir seus cronogramas de 

obras em andamento e princi-

palmente poder voltar a efetuar 

lançamentos de novos empreen-

dimentos que já estão com pro-

jetos aprovados, mas que com a 

falta de insumos, principalmente 

aço, além dos elevados reajus-

tes, já notamos uma redução no 

ritmo da construção civil no 

país”, concluiu Meinert. 

     Pleito da CBIC 

     A CBIC apresentou à Câmara 

de Comércio Exterior (Camex) 

do Ministério da Economia uma 

solicitação de redução da tarifa 

de importação do aço. Além dis-

so, esteve com o ministro Paulo 

Guedes mostrando que, se nada 

for feito, o consumidor e o pró-

prio governo vão pagar a conta 

desse aumento de custo, que 

deverá ser repassado ao preço 

final das obras. 

     “Reduzir os preços significa 

permitir a continuidade da de-

manda na construção civil e a 

consequente geração de empre-

go e renda. Um país que precisa 

melhorar sua economia e tem 

uma  série de problemas sociais  

 

não pode se furtar de tomar me-

didas que vão resultar em bene-

fícios socioeconômicos”, con-

cluiu Martins. 

     Confira nos links abaixo fo-

tos e vídeos do descarregamen-

to do aço importado no porto de 

Santa Catarina: 

Fotos: https://bit.ly/fotos-aço  

Vídeos: https://bit.ly/vídeos-aço 

N 

Fundacentro 
realiza primeira 

Conversa 
Intramuros 

Norminha 632, 15/07/2021 
   A Fundacentro realizou a Con-

versa Intramuros, encontro in-

terno para o compartilhamento, 

debate e reflexões sobre os pro-

jetos da instituição em anda-

mento. No primeiro encontro, 

em formato virtual no dia 22 de 

junho, estiveram em pauta a a-

valiação de riscos de nanoma-

teriais; a exposição ocupacional 

ao calor a céu aberto; os im-

pactos do processo de remoção 

de amianto; e a prevenção na pe-

quena empresa. 

     A nanotecnologia está pre-

sente em diferentes segmentos 

da indústria, que vai desde ele-

trônicos a construção, de cos-

méticos a medicamentos, entre 

outros. No entanto, as caracte-

rísticas físicas e químicas das 

nanopartículas podem ser dife-

rentes das encontradas nas 

mesmas substâncias em tama-

nhos maiores. 

      Nas pequenas empresas, há 

maiores taxas de acidentes e do-

enças ocupacionais e poucos 

recursos para desenvolver ações 

preventivas. Para essas empre-

sas um modelo de PGRO poderá 

ser elaborado pelos técnicos da 

Fundacentro 

     Clique aqui e leia mais so-
bre a Convera Intramuros. N 

 

6 riscos que os trabalhadores de 
siderúrgicas enfrentam todos os dias 

Norminha 632, 15/07/2021 
     A indústria siderúrgica é uma 

indústria pesada. Além dos ris-

cos de segurança normalmente 

presentes em fábricas gigantes-

cas, equipamentos massivos e 

movimento constante de materi-

ais, os funcionários são expos-

tos ao calor do metal fundido a 

temperaturas de até 1.800 graus, 

além de substâncias tóxicas ou 

corrosivas transmitidas pelo ar e 

muito ruído. 

     Estimulada por pressões e-

conômicas por maior eficiência 

e disposições regulatórias, a in-

dústria do aço fez grandes a-

vanços na introdução de equipa-

mentos mais novos e processos 

aprimorados que proporcionam 

maior segurança e melhor con-

trole de riscos físicos e quími-

cos. 

     Mortes no local de trabalho e 

acidentes mais graves foram re-

duzidos significativamente, mas 

ainda são um problema. Traba-

lhar em uma usina siderúrgica 

continua sendo uma ocupação 

perigosa, na qual os riscos po-

tenciais nem sempre podem ser 

eliminados. 

     Consequentemente, isso re-

presenta um desafio formidável 

para uma Cultura de Segurança. 

Requer estudos e monitoramen-

to contínuos, supervisão res-

ponsável, atualização e forma-

ção de colaboradores em todos 

os níveis. 

     O que é uma siderúrgica? 

     A siderúrgica é a indústria 

responsável pelo processamen-

to de ferro e aço em seus sub-

produtos. Nelas, grandes quan-

tidades de material são pro-

cessadas e transportadas por e-

quipamentos pesados, o que 

costuma gerar graves problemas 

de segurança do trabalho, meio 

ambiente e saúde. 

     Normalmente, é necessária 

uma abordagem integrada para 

lidar com essa situação. Isso in-

clui a combinação de boas prá-

ticas de engenharia e manuten-

ção, procedimentos de trabalho 

seguro, treinamento de funcio-

nários e uso de equipamento de 

proteção individual (EPI), como 

o Capuz Forneiro, por exemplo. 

     Qual a importância da side-

rurgia? 

     Os produtos da indústria do 

aço desempenham um papel 

crucial no desenvolvimento da 

sociedade. As empresas side-

rúrgicas competitivas geram 

empregos, receitas de exporta-

ção, receitas fiscais e inovações. 

     Por isso, criar uma cultura de 

segurança nessa indústria é de 

suma importância. A primeira 

responsabilidade desse geren-

ciamento é fornecer as condi-

ções físicas mais seguras possí-

veis, mas normalmente é neces- 

sário obter a cooperação de to-

dos nos procedimentos de segu-

rança. 

     Dessa forma, comitês de pre-

venção de acidentes, represen-

tantes de segurança dos funcio-

nários, incentivos de segurança, 

competições, esquemas de su-

gestão, slogans e avisos de ad-

vertência podem desempenhar 

um papel importante na imple-

mentação da segurança na fábri-

ca. 

     Envolver todas as pessoas 

em avaliações de perigos local, 

observação de comportamento e 

exercícios de feedback podem 

promover atitudes positivas de 

segurança e grupos de trabalho 

focados que trabalham para pre-

venir lesões e doenças. 

     Quais os principais riscos na 

siderurgia? 

     O Código de Prática sobre 

Segurança e Saúde na Indústria 

do Ferro e do Aço da Organiza-

ção Internacional do Trabalho 

identifica mais de 27 perigos que 

contribuem para acidentes e le-

sões. 

     No entanto, os maiores peri-

gos incluem: 

     1. Quedas 

     O trabalho em aço geralmente 

envolve alturas significativas, 

terreno irregular e passagens o-

bstruídas. Não é nenhuma sur-

presa que escorregões, trope-

ções e quedas sejam a causa nú-

mero um de lesões entre os tra-

balhadores do aço em todo o 

mundo. 

     2. Maquinário pesado 

     O maquinário potente desem-

penha um papel fundamental na 

indústria do aço. Também con-

tribui para inúmeras lesões e 

mortes. Apesar de amplos avi-

sos, treinamento completo e sal-

vaguardas embutidas, acidentes 

ainda acontecem. As pessoas se 

esquivam, o equipamento se de-

teriora e os mecanismos de se-

gurança falham. 

     3. Ruído 

     Siderúrgicas e canteiros de 

obras não são ambientes silen-

ciosos. A perda auditiva é co-

mum entre os trabalhadores do 

aço, especialmente quando a 

proteção auditiva adequada não 

é usada religiosamente. 

     O ruído áspero contínuo tam-

bém tem um preço psicológico, 

levando à fadiga e à ansiedade. 

     4. Toxinas 

     Produtos químicos perigosos 

e toxinas transportadas pelo ar 

são fatos da vida nas siderúr-

gicas. O manuseio incorreto po-

de causar queimaduras quími-

cas, cegueira e danos aos pul-

mões. 

     Além do mais, ao longo de a-

nos e décadas, a exposição a to-

xinas como o amianto pode resul 

Continua página 06/13  
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Proteção das mãos: os 10 principais perigos para a sua mão 

Norminha 632, 15/07/2021 
As luvas de segurança ajudam a 

manter seguras as mãos dos tra-

balhadores, mas nunca devem 

ser usadas sozinhas. Por isso, 

aqui discorremos sobre outras 

medidas para proteger as mãos 

dos usuários durante o trabalho. 

     Por estarem envolvidas em 

quase todas as atividades, as 

mãos correm alto risco de le-

sões. Algumas tarefas, no entan-

to, colocam nossas mãos em 

maior risco do que outras. 

     Neste blogpost vamos dis-

correr sobre os 10 maiores ris-

cos para as mãos dos traba-

lhadores e como mantê-las se-

guras. 

     1 – Pontos de esmagamento 

     Os pontos de esmagamento 

são basicamente armadilhas pa-

ra as mãos. Eles se referem a 

qualquer situação em que a mão 

ou dedo possam ficar presos en-

tre dois objetos ou duas partes 

de um único objeto. 

     Prestar atenção aos pontos 

de esmagamento e estar ciente 

deles pode ajudar a prevenir es-

ses tipos de lesões. É preciso 

conscientizar o trabalhador so-

bre o posicionamento de sua 

mão ao trabalhar em qualquer ti-

po de equipamento ou maquiná-

rio. 

     Alguns dos pontos a seguir 

podem parecer muito óbvios, 

mas quando o trabalhador para 

de prestar atenção em suas tare-

fas, pode acontecer acidentes e, 

por isso, os TSTs precisam esta-

rem sempre alertas sobre: 

     - Prestar atenção ao alcançar 

algo para obter material para a 

tarefa. O material pode se deslo-

car e prender a mão ou dedos. 

Por isso, a luva de segurança 

deve estar corretamente calçada 

antes de estender a mão para pe-

gar  qualquer  objeto  de uma pi- 

 

lha. 

     - Qualquer tipo de equipa-

mento pode se deslocar ao ser 

conectado ou algum acessório 

pode não travar no lugar. Por is-

so, usar ferramentas para manter 

as mãos longe dos pontos de 

esmagamento é fundamental. 

     - Ao amarrar qualquer objeto, 

é preciso certificar-se de que as 

mãos estão livres antes de aper-

tar. Use luvas de couro como 

Luva de Raspa ou Luva de Va-

queta apropriadas e devidamen-

te ajustadas. 

     2 – Objetos pontiagudos 

     As ferramentas de corte são 

usadas regularmente em quase 

todas as linhas de trabalho. As 

ferramentas manuais com lâmi-

nas variam de facas de cozinha e 

tesouras de escritório etc. Por 

isso, escolha para a sua equipe: 

     - A ferramenta certa para o 

trabalho e certifique-se de que 

ela tenha o tamanho certo. Uma 

ferramenta muito pequena re-

quer muita força para operar. 

     - É preciso usar as ferra-

mentas para os fins aos quais 

foram projetadas. Usar uma te-

soura para abrir uma lata de tin-

ta, por exemplo, é uma boa ma-

neira de se cortar. 

     - As ferramentas de corte de-

vem ser afiadas. Ferramentas 

cegas resultam em acidentes de-

vido à força necessária para cor-

tar com elas. A manutenção das 

ferramentas deve atender às ins-

truções do fabricante. 

     - Armazene as ferramentas de 

corte corretamente. As lâminas 

devem ser protegidas contra da-

nos. Armazene ferramentas afia-

das separadamente de outras, 

em racks, bandejas de gaveta di-

vididas etc. 

     - Use o EPI certo. Ao usar fer-

ramentas de corte, use luvas, 

roupas de proteção, como o Blu- 

são de Raspa, calçados de segu-

rança e demais EPIs necessários 

para uma perfeita segurança. 

     3 – Escorregões, tropeções e 

quedas 

     Você já caiu e esticou os 

braços para se proteger ao cair? 

Fazemos isso instintivamente, e 

isso coloca nossas mãos e bra-

ços em risco de quebrar. 

     Quando você está prestes a 

andar em uma superfície que 

suspeita ser perigosa, é neces-

sário abordar essas áreas de 

maneira um pouco diferente. 

     O serviço de limpeza também 

é muito importante. Sempre 

mantenha a área livre de detritos 

que não precisam estar lá e cer-

tifique-se de que haja caminhos 

desobstruídos para se locomo-

ver dentro da área de trabalho 

para que não haja chance de tro-

peçar e cair. 

     4 – Riscos de estresse repe-

titivo 

     Certas tarefas podem resultar 

em lesões por esforços repetiti-

vos. Esses ferimentos também 

estão relacionados à operação 

de equipamentos pesados e car-

pintaria. 

     Lesões por estresse repetiti-

vo podem não ser aparentes no 

início, mas podem se tornar in-

capacitantes com o tempo. A 

síndrome do túnel do carpo, por 

exemplo, é causada por movi-

mentos repetidos da mão e do 

punho. Os sintomas progridem 

de um leve desconforto a uma 

dor intensa e causa incapaci-

dade de usar as mãos. Frequen-

temente, eles só são percep-

tíveis quando o acordam durante 

a noite, mas podem progredir 

até o ponto em que você não po-

de mais continuar com seu tra-

balho. 

     5 – Riscos de linha de fogo 

     Os  acidentes  com  as mãos 

podem ser menores, como bater 

no polegar com um martelo, ou 

podem ser terríveis, como ser 

preso e esmagado em um par de 

rolos ou cortado por uma lâmina 

giratória. 

     Uma linha de fogo ocorre 

quando uma parte do seu corpo 

está no caminho de um objeto 

que pode se mover e possi-

velmente entrar em contato com 

ele. Pode ser um objeto em mo-

vimento, como uma porta e mol-

dura de porta ou uma serra cir-

cular em movimento próximo a 

uma superfície sólida. Você po-

de perder a mão se estiver na 

linha de fogo com uma corrente 

giratória e uma roda dentada. 

     Podem parecer eventos ra-

ros, mas não são. Certifique-se 

de identificar e proteger contra 

os riscos de linha de fogo em 

seu local de trabalho e tarefas de 

trabalho. E certifique-se de não 

criar nenhum – certifique-se de 

que os pés e as mãos de todos 

os outros estejam fora do cami-

nho quando você depositar uma 

carga. 

     Máquinas pesadas e móveis 

apresentam riscos de incêndio 

muito mais graves. Respeite as 

zonas de perigo e mantenha uma 

distância saudável dos equipa-

mentos. 

     6 – Riscos de equipamentos 

defeituosos 

     Ferramentas e equipamentos 

defeituosos podem causar feri-

mentos graves e dolorosos. Se 

uma ferramenta apresentar al-

gum defeito, não a use. 

     - Nunca use uma ferramenta 

com defeito. 

     - Verifique todas as ferra-

mentas antes de usar. 

     - As ferramentas com defeito 

devem ser marcadas como fora 

de serviço e os reparos devem 

ser feitos por pessoal compe-

tente. 

     7 – Fique atento a problemas 

como: 

     - Protetores da máquina que-

brados ou inoperantes. 

     - Aterramento insuficiente ou 

impróprio devido a danos em 

ferramentas com isolamento du-

plo. 

     - Sem fio terra. 

     - O interruptor de alimenta-

ção não está em boas condi-

ções. 

     - A lâmina da ferramenta está  

rachada. 

     Riscos de equipamentos ro-

tativos / móveis 

     As máquinas no local de tra-

balho operam com potência e 

velocidade suficientes para mo-

ver, cortar, prensar, perfurar ou 

fatiar materiais pesados e resis-

tentes, como plástico, madeira 

ou metal. 

     As peças rotativas da máqui-

na podem se prender e esmagar 

em um instante. Por esse moti-

vo, você nunca deve trabalhar 

perto deles com roupas largas, 

joias penduradas ou cabelos 

compridos desenfreados. 

     Os anéis também podem fi-

car presos em equipamentos ro-

tativos. 

     8 – Frio extremo 

     O frio extremo é perigoso 

para quem tem que trabalhar ao 

ar livre ou em locais de trabalho 

com isolamento insuficiente. O 

que constitui estresse pelo frio e 

seus efeitos podem variar em 

diferentes áreas do mundo. 

     Os dedos e as mãos expostos 

ao frio podem ser afetados pelo 

congelamento. A congelação re-

sulta na perda de sensibilidade 

ou cor na área afetada e pode da-

nificar permanentemente os te-

cidos do corpo. Em casos gra-

ves, a amputação é necessária. 

     9 – Riscos químicos, elétri-

cos e de pressão 

     Os trabalhadores podem ser 

expostos a riscos químicos, ris- 

cos biológicos e substâncias pre  

 

 

judiciais devido a explosões a-

brasivas, limpeza de ferramen-

tas manuais e outros equipa-

mentos e aplicação de revesti-

mento, proteção contra fogo ou 

isolamento. 

     Ao lidar com essas substân-

cias, consulte sempre a ficha de 

dados de segurança para obter 

os requisitos de segurança. 

     Dependendo do perigo, luvas 

resistentes a produtos químicos 

ou elétricos podem ser necessá-

rias para proteger as mãos. A re-

alização de uma avaliação de 

risco revelará o que seus funcio-

nários precisam para manter as 

mãos seguras. 

     10 – Desatenção 

     Ao trabalhar na mesma tarefa 

dia após dia, pode ser fácil parar 

de prestar atenção total. Às ve-

zes, o trabalhador foca em ter-

minar a tarefa e se esquece de 

prestar atenção a cada pequeno 

passo que dá para chegar a esse 

objetivo. Nesses casos, é possí-

vel cometer erros ou não perce-

ber o que parece ser um perigo 

óbvio. 

     Pode ser difícil manter o foco 

por todo um turno de trabalho. 

Se você, Técnico de Segurança 

do Trabalho, notar que a equipe 

se encontra nesta situação, peça 

para o colaborador tirar uma pe-

quena pausa. Às vezes, isto é 

necessário para se sintonizar 

com os perigos ao redor. N 

Fernando Zanelli 

na siderurgia. No entanto, é pos-

sível reduzi-los. Quando cada 

trabalhador, supervisor e empre-

gador prioriza a segurança, to-

dos se beneficiam. 

     Como evitar os riscos? 

     Esteja sempre ciente de seus 

colegas e arredores – escorre-

gões, tropeções e quedas em 

uma usina siderúrgica são mais 

propensos a causar ferimentos 

graves do que em outros am-

bientes de trabalho; 

     Certifique-se de que roupas, 

cabelo e outros artigos soltos 

não atrapalhem ao usar máqui-

nas; 

     Siga as orientações de treina-

mento cuidadosamente para ca-

da peça de maquinário, não im-

porta o quão experiente você se-

ja; 

     Sempre use o EPI necessário 

e certifique-se de que está em 

perfeitas condições de uso. N 

SUPREMA LUVAS 
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tar em cânceres e doenças pul-

monares com risco de vida. 

     5. Altas Temperaturas 

     Muitos trabalhadores side-

rúrgicos acabam expostos ao 

calor ou a ferramentas elétricas 

diariamente. A exposição à altas 

temperaturas pode causar desde 

a desidratação a queimaduras e 

até câncer de pele. 

     6. Levantamento de peso 

     Os empregos na indústria do 

aço são fisicamente exigentes. 

Eles exigem levantamentos re-

petidos, flexões e outras formas 

de esforço. Quando os trabalha-

dores realizam tarefas extenuan-

tes dia após dia, ano após ano, 

seus corpos se desgastam. 

     Lesões nas costas, pescoço, 

joelho e ombro são especial-

mente prevalentes entre os tra-

balhadores do aço. 

     É impossível eliminar com-

pletamente os riscos envolvidos  

http://www.norminha.net.br/
https://zanel.com.br/protecao-das-maos-principais-perigos-para-a-mao/?utm_campaign=protecao_das_maos_os_10_principais_perigos_para_a_sua_mao&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://supremaluvas.com.br/6-riscos-que-os-trabalhadores-de-siderurgicas-enfrentam-todos-os-dias/?utm_campaign=6_riscos_que_os_trabalhadores_de_siderurgicas_enfrentam_todos_os_dias&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://www.dsfconsultoria.com.br/
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Norminha 632, 15/07/2021 
Por Cristiano Herbert   - CEO 

da Office Total 

“Software é mais importante que 

hardware”, já disse Bill Gates, ao 

que Steve Jobs recitou anos de-

pois: “Pessoas que realmente 

levam software a sério devem fa-

zer seu próprio hardware”. 

Quem estava certo? Bom, se 2 

gênios reescrevem a história da 

tecnologia enquanto polarizam 

numa batalha épica, talvez a res-

posta real não seja assim tão im-

portante. Sentindo os efeitos na 

própria pele ou ao seu redor, pa-

ra gestores mais concentrados 

nos negócios, a tendência de 

mercado aponta para o HaaS – 

Hardware as a Service como 

uma solução mais adequada, 

que inibe custos pesados de a-

quisição de hardware, imple-

mentações complexas, suporte e 

gerenciamento do ciclo de vida 

das máquinas, que exige princi-

palmente tempo das equipes 

que deveriam estar focadas em 

projetos de negócios, sempre de 

olho no cliente. 

     Tampouco me parece falta de 

ação para direcionamento no ca-

minho do HaaS: os orçamentos 

de TI não param de crescer, ano-

a-ano  (figura 1).  A  explicação  

A melhor forma de saber se está recebendo as horas extras corretamente 
Norminha, 632, 15/07/2021 
   Sem sombra de dúvidas, o as-

sunto das horas extras é o mais 

discutido na Justiça do Trabalho 

e talvez um dos direitos mais co-

nhecido por todos os trabalha-

dores. 

     Porém, precisamos esclare-

cer todas as dúvidas pertinentes 

ao assunto. 

     Por isso, nesse texto vamos 

discutir tudo sobre as horas ex-

tras. 

     Para iniciar a leitura do texto, 

é importante entender o que sig-

nifica o termo horas extras. 

    1) O que são as horas extras? 

    As horas extras são conheci-

das como horas suplementares, 

sendo essas definidas como as 

horas de trabalho que excedem 

a jornada que foi acordada entre 

o empregado e o seu patrão. 

    Ou seja, se o empregado foi 

contratado para trabalhar 08ho-

ras por dia, o restante das horas 

que ele fizer, são consideradas 

como horas extras. 

    Ao ultrapassar o horário esti-

pulado, o empregado estará fa-

zendo horas extras e deve rece-

ber essas horas acrescidas de 

um adicional legal de no mínimo 

50%. 

    Porque o adicional legal é de 

no mínimo 50%? 

     A Constituição Federal dei-

xou estipulado que o adicional 

mínimo é de 50% e isso quer di- 

 

 

que resta então é falta de conhe-

cimento: muitos sabem da 

necessidade, estão dispostos a 

investir, mas não sabem como 

(curiosamente, a maior parte 

dos gastos de TI nas empresas 

está em “Outros” - figura 2). 

     Empresas com uma infraes-

trutura de TI considerada ideal 

são sólidas e estão preparadas 

para atender as demandas do 

mercado, bem como para acom-

panhar as tendências. Por isso, 

é fundamental concentrar os es-

forços no core business do ne-

gócio e direcionar a infraes-

trutura para especialistas, que 

contam com soluções, tecnolo-

gia e um time altamente capaci-

tado para de fato colocar a mão 

na graxa, se preciso, a qualquer 

hora e lugar. Não combina com 

os tempos atuais o antigo mode-

lo de TI, que obriga os gestores 

a desviar a sua atenção de pro-

jetos de clientes para problemas 

e demandas internas. 

 

     A evolução da internet tem 

contribuído  para  o  surgimento 

 

zer que as empresas podem ter 

outros adicionais para as horas 

extras, podendo ser de 60, 70, 

80, 90 ou até mesmo 100%. 

     Para saber qual o adicional 

das horas extras que a empresa 

que você trabalha utiliza, é ne-

cessário analisar o que está dis-

posto na ACT ou no CCT. É 

nesse documento que vai estar 

disposto qual adicional deve ser 

pago ao funcionário. 

     A Constituição Federal, em 

seu artigo 7º, inciso XIII, asse-

gura que a jornada de trabalho 

terá uma duração de 08 horas 

diárias e 44 horas semanais. 

     Vejamos: 

     Art. 7º São direitos dos traba-

lhadores urbanos e rurais, além 

de outros que visem à melhoria 

de sua condição social: 

     XIII - duração do trabalho 

normal não superior a oito horas 

diárias e quarenta e quatro se-

manais, facultada a compensa-

ção de horários e a redução da 

jornada, mediante acordo ou 

convenção coletiva de trabalho; 

     XVI - remuneração do servi-

ço extraordinário superior, no 

mínimo, em cinquenta por cento 

à do normal; 

     O máximo de horas extras 

que um empregado pode fazer 

por dia é 02 horas. 

     2) Como calcular as horas 

extras? 

     Para saber o valor que vai re- 

 

de novos modelos de negócios, 

que se adequam de forma cres-

cente às novas práticas econô-

micas, além de situações que 

fogem do tradicional, como a 

pandemia da Covid-19, que da 

noite para o dia deslocou milha-

res de trabalhadores da empresa 

para o ambiente home office. As 

empresas, pressionadas pela 

queda na economia, encontra-

ram no HaaS – Hardware as a 

Service, um modelo que per-

mitiu a contratação rápida de re-

cursos físicos de hardware sob o 

modelo de contratação de servi-

ços para manter a continuidade 

dos negócios, de forma simples, 

flexível e sem a necessidade de 

aquisição ou mobilização de ati-

vos.  

     O Hardware as a Service 

(HaaS), é um modelo de negócio 

que surge como uma tendência 

promissora, afinal, dispensam 

os grandes departamentos de TI, 

normalmente dedicados ao su-

porte interno de hardware e atu- 

alizações de software, para con- 

ceber de horas extras, primeiro 

precisa descobrir o valor da hora 

de trabalho do empregado. 

     Vamos ao exemplo: 

     O empregado recebe R$ 

1.000,00 por mês e trabalha de 

segunda a sexta-feira das 08 às 

17 horas, com 01 hora de inter-

valo intrajornada e aos sábados 

das 08 horas ao 12 dia. 

     Acontece, que em determina-

do mês ele fez 18 horas extras. 

     O primeiro passo é descobrir 

o valor da hora de trabalho dele. 

     Nesse caso, pegamos o salá-

rio de R$ 1.000,00 e dividimos 

por 220 (quantidade de horas 

trabalhadas no mês), totalizando 

o valor de R$ 4,54. 

     O segundo passo, para saber 

o valor que ele tem direito por ter 

feito hora extra, deve ser aplica-

do o percentual de 50% sobre a 

hora normal, ou seja, em vez de 

receber R$ 4,54, irá receber o 

valor de R$ 6,81 (por 01 hora 

extra trabalhada). 

      O terceiro e último passo, é 

para saber o valor total das ho-

ras extras com o adicional que o 

empregado vai receber para is-

so, é necessário pegar a quanti-

dade de horas extras realizadas 

no mês, no caso do exemplo a-

cima, o empregado fez 18 horas 

extras. 

     Para isso, pegamos o valor 

da hora de trabalho já com o a-

dicional de 50%, R$ 6,81 e mul- 

centração absoluta em projetos 

de negócios. 

     Contar com uma equipe de-

dicada ao desenvolvimento e 

produção de negócios que ge-

ram lucro para a empresa, na 

ponta do lápis representa um 

ganho exponencial. O Haas en-

trega essa realidade, pois permi-

te às organizações acesso aos 

recursos tecnológicos de equi-

pamentos por meio da locação 

atrelada a um amplo portfólio de 

serviços que abrange suporte, 

manutenção, monitoramento, 

backup e armazenamento em 

nuvem e atualização de softwa-

res contribuindo para um setor 

de TI mais estratégico. O paga-

mento da locação é feito por me-

io de mensalidades, sem a ne-

cessidade de arcar com valores 

adicionais e funciona como um 

facilitador para que as organiza-

ções possam contar com tecno-

logias mais modernas para suas 

atividades internas, nos mais di-

ferentes níveis. A contratação é 

através de um contrato com pa-

gamentos mensais tornando-se 

despesa operacional (OPEX). 

     Para negócios que precisam 

de um aumento pontual de re-

cursos internamente, o modelo 

de  negócios  HaaS  resolve  a  

tiplica pela quantidade de horas 

extras = 6,81 x 18 horas extras = 

R$ 122,58. 

    Portanto, o empregado vai re-

ceber R$ 122,58 referente às ho-

ras extras realizadas no determi-

nado mês. 

     É importante ressaltar, que 

no exemplo acima, o trabalhador 

realizou horas extras em deter-

minado mês de forma excep-

cional. 

     Caso as horas extras sejam 

realizadas pelo empregado de 

forma habitual, ou seja, em qua-

se todos os meses ele realiza 

horas extras, esse acréscimo 

referente às horas extras deverá 

ser considerado no cálculo das 

verbas rescisórias, quando de-

correntes do encerramento do 

contrato de trabalho. 

     Por fim, o direito ao rece-

bimento de horas extras está 

disposto na legislação trabalhis-

ta, assim, se o empregado tra-

balhou mais do que o normal em 

determinado dia, ele tem o di-

reito ao recebimento das horas 

extras. 

     3) Como saber se as horas 

extras foram pagas corretamen-

te? 

     Como exposto acima, as ho-

ras extras devem ser pagas no 

mês seguinte em que o empre-

gado prestou o trabalho acima 

da jornada contratual, isso em 

razão de, o empregado que rece- 

HaaS, tendência que aponta para um novo modelo de TI 
questão de forma simples e ágil, 

sem a necessidade também de 

contratação de instaladores ou 

de colaboradores para realizar a 

prospecção de compra. Já para 

negócios em expansão, é possí-

vel planejar e programar o cres-

cimento com aquisição de equi-

pamentos de acordo com a de-

manda do negócio. 

     Outro ponto relacionado é a 

escalabilidade, que diz respeito 

à modernização do inventário de 

TI, por exemplo, assim as em-

presas não sofrem com a obso-

lescência, já que podem contar 

com substituições para as tec-

nologias mais recentes. 

     Na prática 

     O HaaS é diferente do mode-

lo de locação de equipamentos, 

pois está atrelado a serviços co-

mo manutenção, suporte e des-

carte ecológico, além de permitir 

que o cliente concentre seus es-

forços no core business do ne-

gócio e dispense investimentos 

de alto volume financeiro na 

compra de ativos, que podem se 

tornar obsoletos no futuro, sem 

contar que o parceiro literal-

mente é quem vai colocar a mão 

na graxa, em contratos previstos 

de acordo com SLA, a qualquer 

tempo, hora e lugar. N 

 

be salário mensal, tem esse pa-

go todo dia 5º dia útil do mês 

subsequente ao trabalhado. 

     O empregado, quando for re-

ceber o salário do mês, ele deve 

analisar o seu holerite (contra-

cheque), pois nesse documento 

deve constar expressamente a 

quantidade de horas extras rea-

lizadas bem como os valores a 

elas atribuídos. 

     Assim, o trabalhador não po-

de pegar o seu holerite e sim-

plesmente guardar, sem se quer 

analisar o que lhe foi pago, valo-

res descontados, etc. 

     É nessa hora que ele vai ver 

se as horas extras que ele fez no 

mês anterior, se essas foram pa-

gas corretamente. 

     4) Qual documento conferir 

para saber se as horas extras fo-

ram quitadas? 

     O documento que o empre-

gado precisa conferir para ana-

lisar se a hora extra prestada foi 

paga ou não, é pelo seu HOLE-

RITE OU CONTRACHEQUE. 

     É por meio desse documento 

que a empresa vai colocar o que 

está sendo pago para o trabalha-

dor naquele determinado mês. 

     Então, trabalhador, muita a-

tenção nesse momento. NÃO 

DEIXE DE CONFERIR O SEU 

HOLERITE. 

     5) Quais provas o emprega-

do precisa ter para buscar as ho-

ras  extras na Justiça  do  Traba- 

 

 

 

 

 

lho? 

      O documento que vai provar 

que o empregado fez ou não ho-

ras extras, é o cartão de ponto 

(controle de jornada), nesse ca-

so, quem precisa anexar esse 

documento no processo é a em-

presa, já que o documento está 

no seu poder. 

      Porém, a empresa só é obri-

gada a ter um controle de jorna-

da dos funcionários, quando no 

seu estabelecimento tem 20 em-

pregados ou mais. 

     Nesse caso, pode ser solici-

tado que a empresa apresente o 

documento no processo traba-

lhista, já que está no poder dela. 

     Outros documentos que tam-

bém são importantes são: cartei-

ra de trabalho, contrato de tra-

balho, ficha de registro, holeri-

tes, extratos de pagamento ban-

cários, etc. 

     Nesse caso, para o emprega-

do entrar na Justiça do Trabalho 

para pleitear as horas extras que 

realizou durante todo o contrato 

de trabalho, mas que nunca re-

cebeu, ele vai precisar anexar to-

das as provas que tem ao seu 

favor, que comprova que ele 

sempre fazia hora extra na em-

presa e também pode levar tes-

temunha que comprove esse 

fato alegado por ele. 

N 
 

Tainá Jorgea da Silva Ferreira 
WhatsApp: (35) 99740-1592 
tainaferreira.adv@gmail.com 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=saae0q1ef1qf&utm_content=3t56h3l
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Norminha 632, 15/07/2021 
   A pandemia do novo coronaví-

rus tornou ainda mais estres-

sante e árdua a rotina de enfer-

meiros e demais profissionais 

da saúde – além de escancarar 

os riscos relacionados ao exer-

cício dessas funções. Desde o 

início da crise sanitária e até a-

bril deste ano, 776 enfermeiros 

perderam a vida para a Covid-

19, de acordo com dados do 

Conselho Federal de Enferma-

gem. 

     No Brasil, a exposição a con-

dições de insalubridade e peri-

culosidade no trabalho, como é 

o caso da rotina na área de en-

fermagem, garante o direito a 

um regime especial de previdên-

cia. 

     Garantida há décadas, a ante-

cipação da aposentadoria para 

os enfermeiros sofreu, contudo, 

algumas alterações após a refor-

ma previdenciária de 2019. 

     Atualmente, os requisitos pa-

ra os segurados especiais pas-

saram a ser: o mínimo de 25 a-

nos de atividade especial, e 86 

pontos, que serão obtidos a par-

tir da soma da idade do traba-

lhador e do seu tempo de con-

tribuição. 

     Nem todos os profissionais, 

porém, têm conhecimento sobre 

as regras  atuais, o  que pode le- 

 

 

 

 

Enfermeiros têm direito a regime 
especial e podem antecipar 

aposentadoria; conheça regras 
vá-los a não se beneficiarem de-

las. De acordo com a advogada 

Marília Schmitz, do escritório 

Schmitz Advogados, a falta de 

planejamento ou de documenta-

ção faz com que muitos não a-

proveitem as condições espe-

ciais. 

     Ela diz, por exemplo, que há 

casos de profissionais que já 

possuíam direito adquirido por 

tempo de contribuição em 2019. 

“Assim, ainda podem requerer o 

cálculo diferenciado o que pode 

vir a resultar em uma aposen-

tadoria maior”, diz. 

     Para auxiliá-los na compre-

ensão dessa regulamentação e 

de seus benefícios, o escritório 

lançou um ebook sobre o tema, 

disponibilizado gratuitamente. A 

publicação explica como com-

provar os riscos associados à 

profissão e exemplifica cenários 

de aposentadoria antes e depois 

da reforma. 

     Para ter acesso ao material, 

acesse o link: 

https://schmitzadvogados.com.

br/e-book-enfermeiros-

conhecam-a-regra-que-

permite-a-antecipacao-da-

aposentadoria/ 

 
N 
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O que fazer se houver um vazamento de dados na minha empresa? 
Norminha 632, 15/07/2021 
Empresas digitais operam todos 

os dias tratando uma enorme 

quantidade de dados, com um 

fluxo muito intenso de coleta e 

tratamento, sendo boa parte 

desse tratamento realizado por 

desenvolvedores em softwares 

(internos ou externos). 

     Portanto, é natural que pos-

sam ocorrer falhas. 

     Mas isso não é desculpa para 

descuidos. Ao contrário, é moti-

vo para atenção e proteção redo-

brada. 

     Um incidente de segurança 

com dados pessoais é qualquer 

evento adverso, confirmado ou 

sob suspeita, relacionado à vio-

lação na segurança de dados 

pessoais. 

     Como exemplo, podemos ci-

tar o acesso não autorizado, aci-

dental ou ilícito que resulte na 

destruição, perda, alteração, va-

zamento ou ainda, qualquer for-

ma de tratamento de dados ina-

dequada ou ilícita que possam 

ocasionar risco para os direitos 

e liberdades do titular dos dados 

pessoais. 

     O art. 47 da Lei Geral de Pro- 

teção  de Dados  determina que 

Norminha 632, 15/07/2021 
            Com sede em Curitiba, a 

Gestran, desenvolvedora de sof-

twares para empresas do seg-

mento de logística, transportes e 

frotistas, está com 30 vagas em 

aberto para diferentes áreas com 

disponibilidade para trabalho de 

modo híbrido e presencial. 

     A oferta vai ao encontro das 

projeções da empresa de crescer 

40% em 2021 e atingir R$ 7 

milhões em faturamento. Em 

2020, a logtech vivenciou alta a-

celerada puxada pelo setor de 

transportes, que, devido à res-

trição de serviços presenciais 

causada pela pandemia de Co 

vid-19, registrou crescimento de 

19,2% no segundo semestre de 

2020, segundo o IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatís-

tica). 

  “Buscamos profissionais com-

prometidos e que se adaptem ra-

pidamente às situações inespe-

radas, com pensamento crítico, 

que sejam criativos para trazer 

soluções e identificar proble-

mas”, explica Paulo Raymundi, 

CEO da Gestran. 

     A empresa, que atende todo 

o Brasil, oferece ao mercado 

dois sistemas: um com tecnolo-

gia ERP voltado a transporta-

doras e uma plataforma SaaS 

(software baseado na web), para 

Gestão de Frotas, que auxilia no 

gerenciamento de frotas das em-

presas e atende não só trans-

portadoras, mas qualquer esta-

belecimento com frota de veícu- 

os agentes de tratamento de da-

dos pessoais devem adotar me-

didas de segurança, técnicas e 

administrativas aptas a proteger 

os dados pessoais. 

     Portanto, nosso foco hoje é 

em demonstrar, de forma sim-

ples, como isso pode ser feito 

por sua empresa. 

     Lidando com o vazamento de 

informações: como evitar que 

isso aconteça na sua empresa 

     Os incidentes podem ocorrer 

de duas formas, geralmente: por 

falha humana ou falha tecnoló-

gica. 

     E ainda tem uma terceira 

possibilidade, excepcional, que 

são casos de hackers malicio-

sos. No entanto, vamos focar 

nas possibilidades mais recor-

rentes. 

 

Nesse artigo vamos explicar como identificar um vazamento de 
dados pessoais e o que fazer para conter as consequências 

desse vazamento. 

Empresa de TI abre 30 vagas  
los, como empresas do varejo, 

indústria, agronegócio e até ad-

ministrações públicas. 

     A Gestran também é respon-

sável pela criação do Fretefy: um 

software de logística que conec-

ta embarcadores, transportado-

ras e caminhoneiros. "E após o 

seu sucesso, nos preparamos 

para o lançamento de uma nova 

startup", antecipa Raymundi. 

     Veja a relação completa das 

vagas: 

Desenvolvedores (front-end An-

gular) – 2 vagas 

Desenvolvedores (back-end 

.Net) – 2 vagas 

Desenvolvedores (Delphi) – 2 

vagas 

Arquiteto de Software (Microsoft 

Azure) – 2 vagas 

Analista de Qualidade – 2 vagas 

Gestor de Projetos ERP – 2 va-

gas 

Produt Owner - 1 vaga 

Analista de Marketing – 2 vagas 

Pré-vendas – 2 vagas 

Vendas – 2 vagas 

Executivo de relacionamento de 

canais – 2 vagas 

Representante de canais – 1 

vagas 

Suporte técnico – 3 vagas 

Consultor Implantação ERP – 2 

Vagas 

Customer Success – 2 vagas 

RH – 1 vaga 

Curriculos:    

recrutamento@gestran.com.br 

ou acessar o link: 

https://gestran.com.br/trabalhe-

conosco/ N 

     Nos casos em que a causa do 

vazamento for falha humana, a 

forma mais eficaz de prevenir é 

o estabelecimento de uma cultu-

ra organizacional dentro da em-

presa. 

     Com a devida instrução a to-

dos os colaboradores, principal-

mente os desenvolvedores e e-

quipe de tecnologia, sobre a 

conscientização de privacidade 

e segurança de dados. 

     Em conjunto com essas a-

ções de conscientização, é es-

sencial também a segurança re-

forçada para o acesso ao sis-

tema interno da empresa, com 

implementação de senhas com 

nível alto de segurança e fire-

walls internos. 

     Essas medidas são formas de 

tornar o acesso ao usuário do 

profissional no sistema interno 

da empresa seja extremamente 

privado e dificilmente violado, 

visto que os colaboradores rea-

lizam tratamento de dados pes-

soais. 

     No caso de falhas no softwa-

re interno ou externo, é reco-

mendado mais cautela, visto que 

o programa utilizado é a estru-

tura de suporte da plataforma, 

pois é onde os dados são ar-

mazenados e tratados. 

     O que a LGPD exige que seja 

feito em caso de incidentes de 

dados? 

     No art. 48 da LGPD, é esta-

belecido um rol de informações 

que deve ser fornecido à Auto-

ridade Nacional de Proteção de 

Dados - ANPD em caso de inci-

dentes de dados. Quais sejam: 

     1. a descrição da natureza 

dos dados pessoais afetados; 

     2. as informações sobre os 

titulares envolvidos; 

     3. a indicação das medidas 

técnicas e de segurança utiliza-

das para a proteção dos dados, 

observados os segredos comer-

cial e industrial; 

     4. os riscos relacionados ao 

incidente; 

     5. os motivos da demora, no 

caso de a comunicação não ter 

sido imediata; e 

     6. as medidas que foram ou 

que serão adotadas para reverter 

ou mitigar os efeitos do prejuízo. 

     Todos os incidentes, ao se-

rem identificados e diagnostica-

dos, devem ser encaminhados à 

ANPD com essas informações 

para a apuração do ocorrido a-

través do formulário disponível 

no próprio site da autoridade. 

     É importante lembrar que, 

sempre que o incidente de segu-

rança acarretar um risco ou dano 

relevante aos titulares afetados, 

o titular precisa ser avisado tam-

bém. 

     A recomendação da própria 

Autoridade Nacional é de que 

tais comunicações sejam reali-

zadas em até 48 horas. 

     Documentos que vão ajudar 

a proteger sua empresa em caso 

de incidentes 

     No Programa de Governança 

em Privacidade, há dois docu-

mentos que muitas empresas 

subestimam, mas que têm muito 

uso prático: a Política de Segu-

rança da Informação e o Plano 

de Resposta a Incidentes. 

     Na ocorrência de incidentes 

com dados, é essencial que o ju-

rídico e a equipe de tecnologia 

estejam alinhados para conter 

os danos dessa ocorrência. 

     Esses dois documentos esta-

belecem diretrizes jurídicas e o-

peracionais que visam a mini-

mização dos riscos em casos de 

incidentes e padrões de segu-

rança para garantia da privaci-

dade. 

     O Plano de Respostas a Inci-

dentes envolve uma sequência 

estruturada de procedimentos 

que devem ser adotados: Comu-

nicação; Identificação; Conten-

ção; Erradicação; Recuperação. 

     Assim, as medidas adotadas 

pelo Controlador serão muito 

mais eficientes em tratar o pro-

blema. 

     A cultura de proteção de da-

dos pessoais é essencial para 

sua empresa 

     De fato, imprevistos aconte-

cem e até a mais avançada das 

tecnologias pode falhar. 

     Mas uma cultura empresarial 

que valoriza a segurança e pri-

vacidade dos dados dos titulares 

minimiza bastante a possibili-

dade de ocorrerem incidentes. 

     Isso porque seus procedi-

mentos operacionais e adminis-

trativos terão como princípio a 

proteção de dados pessoais, re-

forçando as barreiras tecnológi-

cas. 

N 
 

Mariana Souza é assistente 

jurídica no Cunha Mantovani 

Advogados - CMA. 

Contatos: (62) 981 107 572 

 

 

http://www.norminha.net.br/
https://schmitzadvogados.com.br/e-book-enfermeiros-conhecam-a-regra-que-permite-a-antecipacao-da-aposentadoria/
https://schmitzadvogados.com.br/e-book-enfermeiros-conhecam-a-regra-que-permite-a-antecipacao-da-aposentadoria/
https://schmitzadvogados.com.br/e-book-enfermeiros-conhecam-a-regra-que-permite-a-antecipacao-da-aposentadoria/
https://schmitzadvogados.com.br/e-book-enfermeiros-conhecam-a-regra-que-permite-a-antecipacao-da-aposentadoria/
https://schmitzadvogados.com.br/e-book-enfermeiros-conhecam-a-regra-que-permite-a-antecipacao-da-aposentadoria/
https://revistacipa.com.br/enfermeiros-tem-direito-a-regime-especial-e-podem-antecipar-aposentadoria-conheca-regras/
mailto:recrutamento@gestran.com.br
https://gestran.com.br/trabalhe-conosco/
https://gestran.com.br/trabalhe-conosco/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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da. 

     Segurança 

     Acompanhando a desembar-

gadora Eliney Veloso, relatora 

do recurso, a Primeira Turma 

concluiu que diversos fatores 

contribuíram para o acidente, 

conforme demonstrado nos au-

tos de infração. Dentre as irre-

gularidades, destacam-se a falta 

de sinalização e sistemas de se-

gurança em zonas de perigo de 

máquinas, falta de bloqueio me-

cânico e elétrico do equipa-

mento e ausência de capacitação 

dos trabalhadores. Esse contex-

to foi decisivo para o acidente, 

ao permitir a intervenção na má-

quina sem o isolamento da fonte 

de energia e outros bloqueios, o 

que levou a esteira a ser acio-

nada enquanto o trabalhador 

mexia na engrenagem. 

     Além disso, a empresa não 

fez a remoção do trabalhador a-

cidentado, que ficou mais de 

meia hora no local, e só foi le-

vado a um hospital por uma van 

de outra empresa que estava na 

guarita do aviário. Por fim, não 

foi realizado exame médico no 

retorno ao trabalho. 

     Irregularidades  

     A Turma também rejeitou ab- 

 
Indenização por dano moral coletivo soma R$ 200 mil 

Norminha 632, 15/07/2021 
Você sabia que o INSS paga um 

benefício mensal para os depen-

dentes de um segurado que foi 

preso? É o chamado auxilio re-

clusão.  Esse benefício visa evi-

tar que a família do preso se de-

sestruture ainda mais, pois, a-

lém da prisão, haveria também a 

falta de recursos financeiros pa-

ra a família prover o sustento e 

manter a sobrevivência do míni-

mo existencial, evitando assim a 

vulnerabilidade familiar.  Quem 

recebe os valores do auxílio re-

clusão não é o preso, mas seus 

dependentes, que não devem ser 

desamparados pela conduta ir-

regular do segurado em que pre- 

so de família.  Esse amparo dado 

trabalho alheio a sua unidade e 

com atividade terceirizada, tam-

bém não foi aceita. 

     Do mesmo modo que a sen-

tença, a Turma decidiu que, ten-

do em vista se tratar de atividade 

de alto risco, o frigorífico tam-

bém é responsável pelo ocorri-

do, uma vez que a nova Lei da 

Terceirização (Lei 13.429/2017) 

estabelece “responsabilidade da 

contratante garantir as condi-

ções de segurança, higiene e sa-

lubridade dos trabalhadores, 

quando o trabalho for realizado 

em suas dependências ou local 

previamente convencionado em 

contrato”.  

     Os julgadores concluíram 

que a atitude das empresas de 

não cumprir as normas de segu-

rança e saúde dos trabalhadores 

lesou não apenas os trabalha-

dores, mas de modo indireto a 

toda a sociedade. Assim, confir-

maram a condenação ao paga-

mento de 200 mil reais pelo da-

no moral coletivo. 

     Por fim, a Turma manteve o 

valor das multas em 20 mil e 10 

mil reais, em caso de descum-

primento de cada item da legis-

lação relacionada ao caso. Mas, 

delimitou o cumprimento das o-

brigações impostas na sentença 

aos trabalhadores vinculados à 

BRF e prestadora de serviço no 

município de Nova Mutum. 

 

     Após a decisão, o frigorífico 

entrou com recurso de revista na 

tentativa de que o caso fosse en-

viado ao Tribunal Superior do 

Trabalho (TST), em Brasília, 

mas o pedido de reanálise foi 

negado. 

N 
Fonte: TRT da 23ª Região (MT) 

 

pela Previdência garante que os 

segurados e dependentes do 

preso continuem tendo provi-

mentos financeiros para exercer 

uma vida regular, tanto para a 

esposa, filhos e demais depen-

dentes.  Entre em contato com 

um advogado especializado em 

direito previdenciário, para sa-

nar suas dúvidas e agende um 

horário para mais informações.  

N 
Texto: Auxiliar Jurídico: 

Fernanda Pierazzo 

Divulgue na Norminha 
e coloque sua 

empresa nas mãos de 
mais de 4 milhões de 

profissionais pelo 
Brasil a fora 

 
Fale conosco 

Whats 
18 99765-2705 

contato@norminha.net.br 

TRT da 23ª Região (MT) mantém frigorífico como 
responsável solidário por acidente em granja parceira 

 

solver as empresas, pedido feito 

pelo frigorífico sob argumento 

de que as irregularidades foram 

corrigidas. O pedido foi negado 

especialmente porque a iniciati-

va ocorreu após o acidente e a 

fiscalização do Ministério do 

Trabalho e, ainda, porque a 

“tutela inibitória volta-se não 

para o passado, mas ao futuro, a 

fim de evitar a perpetuação e rei-

teração das atividades lesivas, 

ainda que em face de outros tra-

balhadores”, lembrou a relatora. 

     Ela pontuou que acolher o 

pedido seria o mesmo que per-

mitir que uma empresa iniciasse 

uma obra sem cumprir a legis-

lação trabalhista, vindo a corri-

gir as irregularidades apenas se 

viesse a ser fiscalizada e aciona-

da na Justiça, quando pediria a 

extinção do caso. “Esta situação, 

por certo, geraria situação de in-

segurança jurídica, além de pre-

miar as empresas que, de forma 

reiterada, estivessem a descum-

prir o ordenamento jurídico, o 

que não pode ser tolerado”, re-

matou. 

     Responsabilidade solidária 

     A argumentação da BRF, de 

que o acidente e os autos de in-

fração se  referem a ambiente de  

Norminha 632, 15/07/2021 
      Por unanimidade, a Primeira 

Turma do Tribunal Regional do 

Trabalho da 23ª Região (MT) re-

conheceu o frigorífico BRF de 

Nova Mutum como responsável 

solidário pelo cumprimento de 

normas relacionadas à saúde e 

segurança dos trabalhadores 

que atuam em granja parceira. 

     Da mesma forma, tanto o fri-

gorífico quanto a empresa pres-

tadora de serviço terão de arcar 

com o pagamento de indeniza-

ção de R$ 200 mil por dano mo-

ral coletivo resultante da conde-

nação. 

     A decisão mantém sentença 

da Vara do Trabalho de Nova 

Mutum em ação civil pública 

movida pelo Ministério Público 

do Trabalho (MPT) em virtude 

de acidente que vitimou um tra-

balhador terceirizado e pelo des-

cumprimento de medidas de se-

gurança, demonstrado em 18 

autos de infração lavrados por 

auditor fiscal do trabalho. 

     Ao recorrer ao Tribunal, a BR 

F argumentou que o acidente se 

deu em local que não estava sob 

sua responsabilidade e, ainda, 

que a causa teria sido a conduta 

negligente e imprudente do pró-

prio trabalhador. 

     O acidente ocorreu com um 

empregado da empresa Erhardt 

e Messias, prestadora de servi-

ços de apanha e carregamento 

de aves em aviários parceiros do 

frigorífico. O maquinário utiliza-

do no serviço voltou a funcionar 

no momento em que o trabalha-

dor tentava recolocar a corrente 

da esteira de movimentação de 

caixas de aves, denominada 

"dalas", resultando na perda de 

dois  dedos de sua  mão esquer- 

Norminha 632, 15/07/2021 
Fonte: TRT da 4ª Região (RS) 
Uma empregada de uma fábrica 

de calçados que foi obrigada a 

trabalhar de pé durante a gesta-

ção, além de ter contato com 

substâncias químicas que lhe 

causavam mal-estar, deve ser 

indenizada em R$ 150 mil. A 

decisão é da Oitava Turma do 

Tribunal Regional do Trabalho 

da 4ª Região (RS), reformando 

sentença do juízo da 1ª Vara do 

Trabalho de Santa Cruz do Sul. 

     A trabalhadora atuou como 

auxiliar de produção em uma fá-

brica de calçados entre maio de 

2015 e março de 2017, sendo 

dispensada sem justa causa. A 

ação que apresentou contra a 

empresa após sua despedida 

reúne vários pedidos, incluindo 

indenização por danos morais 

resultantes das condições de 

trabalho. O juiz de primeiro grau 

negou-lhe essa reparação, moti-

vando, assim, o recurso ao Tri-

bunal.  

   O desembargador Marcelo Jo-

sé Ferlin D’Ambroso, relator 

dessa solicitação para reconsi-

deração da sentença, deu razão 

à argumentação da empregada. 

O magistrado citou testemunho 

que corrobora a afirmação de 

que a auxiliar trabalhava de pé, 

mesmo quando grávida. O de-

poimento também confirmou 

que, no período da gestação, ela 

teve contato com químicos co-

mo cola, graxa e limpador, os 

quais lhe causavam muito mal-

estar. Para o julgador, a situação 

afronta a Consolidação das Leis 

do Trabalho, onde está dito ser 

necessário afastar as gestantes e 

lactantes de atividades insalu-

bres. 

Grávida de RS obrigada a trabalhar 
de pé e ter contato com substâncias 

insalubres deve ser indenizada 

 
Para desembargadores, é necessário respeitar o Pacto 

Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 
 

      Direitos Humanos 

     D’Ambroso defendeu a perti-

nência ao caso da teoria do En-

foque de Direitos Humanos (ED 

H), classificando-a como uma 

percepção oposta à tradicional 

visão econômica do Direito, já 

que centraliza seu fundamento 

nas pessoas. Mencionou tam-

bém o Pacto Internacional sobre 

Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, adotado pelo Brasil, 

assim como a Convenção 161 

da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), documentos que 

aprofundam a importância da 

busca pela saúde e segurança 

no trabalho.  

     Segundo o magistrado, con-

vém ainda analisar a situação 

pela perspectiva de gênero, par-

ticularmente à luz da Convenção 

sobre a Eliminação de todas as 

Formas de Discriminação contra 

as Mulheres e da Convenção In-

teramericana para Prevenir, Pu-

nir e Erradicar a Violência contra 

a Mulher. Ambos os regramen-

tos repudiam a discriminação 

contra a mulher, classificada co-

mo “qualquer ato ou conduta 

baseada no gênero, que cause 

morte, dano ou sofrimento físi-

co, sexual ou psicológico à mu-

lher, tanto na esfera pública co-

mo na esfera privada”.  

     Por esta visão, “o sofrimento 

e o abalo emocional resultantes 

da situação em foco são mais do 

que evidentes e dispensam a 

prova de sua efetividade”, ava-

liou D’Ambroso. Somando a es-

sa sua certeza a extensão do da-

no sofrido, o porte econômico 

da empregadora e seu grau de 

culpa, a duração do vínculo de 

emprego e o caráter pedagógico 

e punitivo que a reparação deve 

ter, o relator estipulou a indeni-

zação em R$ 150 mil.  

     O voto de D’Ambroso foi se-

guido pela desembargadora Brí-

gida Joaquina Charão Barcelos. 

O outro integrante do julgamen-

to, juiz convocado Luis Carlos 

Pinto Gastal, discordou da 

quantia da indenização, para a 

qual sugeriu o valor de R$ 5 mil. 

A decisão é definitiva (transitada 

em julgado), pois as partes não 

recorreram e o prazo para faze-

rem isso já se encerrou. N 

 

Auxílio reclusão 

http://www.norminha.net.br/
http://www.csjt.jus.br/web/csjt/noticias3/-/asset_publisher/RPt2/content/id/9223699
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://www.csjt.jus.br/web/csjt/noticias3/-/asset_publisher/RPt2/content/id/9233553
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Norminha 632, 15/07/2021 
Palavra do Zezo* 

  Há um problema na vida nacio-

nal que não está merecendo a 

devida atenção, provavelmente 

em face da pandemia e das cri-

ses cotidianas que ocupam a 

pauta do governo, do Congresso 

e das instituições em geral. Re-

firo-me à desesperança que a-

comete grande parcela da juven-

tude brasileira. Sem perspecti-

vas, metade dos jovens quer 

deixar o Brasil. Essa assertiva 

resume o drama: os jovens bra-

sileiros querem imigrar para ou-

tros países. É a juventude desis-

tindo do Brasil. 

     Essa melancólica constata-

ção resulta de diversos estudos, 

incluindo o recém-publicado A-

tlas das  Juventudes,  com parti- 

 

cipação da FGV Social e outras 

instituições, além de pesquisas 

quantitativas do IBGE (PnadC e 

Pnad Covid-19), World Gallup 

Poll e até das Nações Unidas. 

Dos cerca de 50 milhões de bra-

sileiros entre 15 e 29 anos, pra-

ticamente a metade (47%) dei-

xaria o país. Em 2018, pesquisa 

semelhante do Instituto Datafo-

lha já havia apurado que 62% 

dos jovens de 16 a 24 anos gos-

tariam de deixar o país. 

     Gestores públicos, educado-

res, empresários, autoridades de 

todas as esferas, universidades 

e as famílias precisam olhar para 

esse quadro e priorizar tanto a 

compreensão desse fenômeno 

como a busca de sua solução. 

Isso é muito perturbador. O jo-

vem, cuja missão em tese seria 

construir o futuro do país, não 

quer ter futuro na sua terra natal. 

     Evidente que muitas variá-

veis contribuíram para esse es-

tágio, como as crises econômi-

ca, política e sanitária. A face 

mais dramática da crise econô-

mica é o desemprego e este a-

tingiu em cheio os estamentos 

mais jovens da população. A 

crise econômica potencializada 

com a pandemia elevou a deso-

cupação de jovens (15 a 29 a-

nos) de 49,5% para 56,3%. 

Mais de 70% têm dificuldade 

para encontrar trabalho. A con-

jugação de fatores negativos é 

causa e efeito da escolarização 

baixa. O IBGE constatou que 

mais da metade (51,2%) das 

pessoas com 25 anos ou mais 

não concluiu uma das etapas 

que compreendem o ensino in-

fantil, fundamental e médio. 

     É necessário e urgente plane-

jar e implementar programas de 

qualificação, valorização e in-

clusão do jovem no mercado de  

Inscrições abertas: evento traz 
especialistas para debater história e 
avanços da Justiça do Trabalho nos 

últimos 80 anos 
Evento on-line dia 2 de agosto, às 16h, e é aberto ao público 

 

cial do TST no YouTube. O en-

contro marca o período de co-

memorações dos 80 anos da 

Justiça do Trabalho. Gratuito e 

aberto ao público, ele é voltado 

a magistrados, servidores da 

Justiça do Trabalho, acadêmi-

cos, jornalistas, advogados e 

estudantes de Direito, entre ou-

tros. Os inscritos receberão cer-

tificado de participação.   

    INSCREVA-SE!  
N 

Norminha 632, 15/07/2021 
Estão abertas as inscrições para 

a Mesa-Redonda “Justiça do 

Trabalho: 80 anos - história, a-

vanços e modernização digital”. 

O filósofo e escritor Mario Ser-

gio Cortella, o economista José 

Roberto Afonso e a presidente 

do TST e do CSJT, ministra Ma-

ria Cristina Peduzzi, se reúnem 

para debater a importância da 

Justiça do Trabalho na história 

brasileira e seus reflexos na e-

conomia, no mundo jurídico e 

na sociedade. O debate será 

conduzido pelo jornalista Heral-

do Pereira. 

     O evento on-line será realiza-

do no dia 2 de agosto, às 16h, 

com transmissão pelo canal ofi- 

trabalho. Talvez haja um para-

digma a seguir. A agricultura e o 

agronegócio desenvolveram a-

ções pioneiras em áreas próxi-

mas, tangentes ou coincidentes 

com essa realidade ao tratarem a 

questão do êxodo rural. Na se-

gunda metade do século passa-

do, a migração regional das zo-

nas agrícolas para os centros 

urbanos, em amplitude regional 

ou interestadual, foi amplamente 

estudada em várias partes do 

país. Em Santa Catarina, ocorreu 

o esvaziamento dos campos e a 

concentração populacional nas 

regiões litorâneas. 

     O êxodo rural foi um fenôme-

no verificado em muitos países, 

mas a produção de alimentos 

não chegou a ser prejudicada 

em face da adoção de novas tec-

nologias. Entretanto, manter 

uma parcela da população no 

campo para garantir a segurança 

alimentar da nação é essencial. 

Para isso, cresceu o investimen-

to em infraestrutura – estradas, 

escolas, postos de saúde, ener-

gia elétrica, internet, etc. – capaz 

de melhorar a qualidade de vida 

e de trabalho da família rural. 

     Paralelamente, surgiram pro-

gramas de envolvimento, moti-

vação e qualificação dos jovens 

por meio das cooperativas, sin-

dicatos, associações rurais, pre-

feituras, universidades e, de mo-

do especial, o Serviço Nacional 

de Aprendizagem Rural (Senar). 

Em Santa Catarina, o Senar su-

bstituiu parte dos cursos de cur-

ta duração criados para aperfei-

çoar os produtores em habilida-

des necessárias para o cotidiano 

das atividades agrícolas e pecu-

árias por cursos de alto nível e 

de média ou longa duração. A-

qui se incluem a assistência téc-

nica e gerencial, o curso Técnico  

Esperança para os jovens 

 

em Agronegócio e os cursos su-

periores em Tecnologia de Ges-

tão do Agronegócio, Gestão Am-

biental, Gestão de Recursos Hu-

manos e Processos Gerenciais, 

entre outros. Essas novas ferra-

mentas educacionais têm os jo-

vens como clientela básica e 

prestam grande contribuição na 

transformação de produtores em 

empresários rurais. 

     O resultado de todo esse es-

forço é gratificante. Os jovens 

estão ficando ou retornando ao 

meio rural porque ali exercem 

com sucesso as atividades típi-

cas do agro e obtêm renda. E 

com a renda advêm os outros 

benefícios, qualidade de vida, 

etc. 

     Governo e sociedade devem 

seguir o exemplo do agronegó-

cio e criar novas perspectivas 

para os jovens. É vital restituir 

ao jovem a esperança, o otimis-

mo e a crença no Brasil. 

Sobre o autor: 

 

José Zeferino Pedrozo, o Zezo, é 

presidente da Federação da A-

gricultura e Pecuária do Estado 

de SC (Faesc) e do Serviço Na-

cional de Aprendizagem Rural 

(Senar/SC) 
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Norminha 632, 15/07/2021 
  Por ambiente monótono enten-

demos aquele onde falta estímu-

los, sendo a reação individual à 

monotonia denominada de té-

dio. Tédio é um estado mental 

complexo caracterizado por sin-

tomas de redução da ativação de 

centros nervosos com uma sen-

sação de cansaço associada, le-

targia e redução do estado de a-

lerta. 

     A situações em que podemos 

encontrar tédio podem ser e-

xemplificadas em mesas de con-

trole onde o operador tem pou-

cos sinais a responder. Outro e-

xemplo seria um operador de 

estamparia onde necessita fazer 

a mesma operação inúmeras ve-

zes por minuto, por horas a fio. 

Entre as causas externas de té-

dio podemos citar: 

     - Trabalho repetitivo prolon-

gado, que permita ao operador 

pensar sobre outras coisas; 

     - trabalho de supervisão pro-

longada e monótona que exige 

vigilância contínua. 

     Considera-se como decisivo 

nestas condições a inexistência 

de elementos que exijam uma a-

ção. Assim, ciclos de trabalho 

muito curtos, ambientes quentes 

com pouca luz, trabalho isolado 

sem contato com colegas. 

     Fatores pessoais tem impac-

to considerável na habilidade da 

pessoa resistir ao tédio, sendo 

que a tendência ao tédio é maior 

nos seguintes casos: 

   - pessoas em estado de fadiga;     

- trabalhadores não adapta-dos 

ao trabalho noturno; 

     - pessoas com baixa motiva-

ção e pouco interesse; 

     - pessoas com alto nível de 

educação, conhecimento e habi-

lidade; 

     - pessoas ativas que buscam 

um trabalho demandante; 

     - Pessoas extrovertidas são 

bastante suscetíveis ao tédio 

     Por outro lado, as seguintes 

pessoas são mais resistentes ao 

tédio: 

     - pessoas descansadas e a-

lertas; 

     - aprendizes; 

     - pessoas satisfeitas com seu 

trabalho. 

     A redução da satisfação com 

o trabalho pode ser entendida 

como uma precursora da satura-

ção mental, sendo que vários 

estudos demonstraram que a sa-

tisfação com o trabalho é menor 

quando o trabalho é monótono e 

repetitivo, na comparação com 

trabalhos que dão liberdade de 

ação. 

     Fisiologia do tédio: 

     Quando os estímulos são 

poucos, o fluxo de impulsos 

sensoriais são reduzidos, com 

redução na atividade cerebral e 

estado funcional do corpo. As-

bemos que a maioria dos órgãos 

 

  

 

Tédio e monotonia no trabalho 
 

dos sentidos tem a partícula-

ridade de, sob um estímulo pro-

longado e estável, ter um declí-

nio na descarga do órgão recep-

tor. Isso ocorre no sentido de 

proteger o sistema nervoso cen-

tral de uma sobrecarga de im-

pulsos. O termo adaptação indi-

ca que o fluxo de impulsos sen-

soriais está adaptado às neces-

sidades do organismo. 

     A habituação é entendida co-

mo a adaptação em um nível ele-

vado que leva a uma redução da 

ativação cerebral aos estímulos 

repetitivos, operando central-

mente. Sua natureza essencial é 

a eliminação de reações a estí-

mulos sem sentido. Trata-se de 

um filtro que não permite atuem, 

permitindo somente a atuação a 

aos estímulos relevantes. Obvia-

mente que a habituação tem uma 

participação nas situações mo-

nótonas, quando anula o efeito 

de eventos irrelevantes e repeti-

tivos. 

     Dessa forma, a habituação e 

a adaptação são mecanismos fi-

siológicos que podem ser usa-

dos como indicadores da exis-

tência de condições monótonas. 

     Antigamente, a fisiologia do 

trabalho estava mais interessada 

na carga física excessiva, entre-

tanto observou-se que o aumen-

to da mecanização e da automa-

ção, bem como a tendência a di-

vidir o trabalho em operações 

mais simples, acarretaram de-

mandas insuficientes para as ca-

pacidades física e mentais subu-

tilizadas. 

     Quase todos os órgãos do 

corpo humano tem característica 

de estar apto e responder a uma 

demanda aumentando o seu de-

sempenho, o que é válido para 

músculos, pulmões, coração e 

cérebro. O cérebro desenvolve-

se melhor quanto maior a de-

manda por estímulos externos, 

de onde se conclui que o tra-

balho monótono e repetitivo não 

é saudável do ponto de vista bi-

ológico. 

 

     Finalizando, precisamos es-

tar atentos ao fato de que tanto a 

subcarga como a sobrecarga 

tem descarga de adrenalina au-

mentada, demonstrando que as 

reações fisiológicas são produ-

zidas pelo estresse mental e e-

mocional. Trabalhos que combi-

nam monotonia e repetitividade 

com alta carga de estresse men-

tal exigem uma contínua mobili-

zação de reservas bioquímicas, 

que, a longo prazo podem afetar 

o estado geral de saúde do tra-

balhador. N Fonte: Manual de 

Ergonomia Grandjean 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=saae0q1ef1qf&utm_content=3t56h3l
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLTy3SoGkimdeDSGnyqEir7Tyu4z-oznrY7RMrx4C1iPqaYA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLTy3SoGkimdeDSGnyqEir7Tyu4z-oznrY7RMrx4C1iPqaYA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLTy3SoGkimdeDSGnyqEir7Tyu4z-oznrY7RMrx4C1iPqaYA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLTy3SoGkimdeDSGnyqEir7Tyu4z-oznrY7RMrx4C1iPqaYA/viewform
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Norminha 632, 15/07/2021 
    A Segunda Turma do Tribunal 

Regional da 21ª Região (RN) 

manteve o vínculo de emprego 

de motorista da L R Freire Costa 

- ME, empresa que prestava ser-

viço de locação de veículos para 

a Prefeitura Municipal de Pedro 

Velho (RN). 

     A empresa alegou, no recur-

so ao Tribunal, que não tinha li-

gação alguma com o motorista. 

Segundo ela, o motorista presta-

va serviço diretamente para o 

município, com carro próprio e 

recebendo ordens e salário de 

uma professora municipal e do 

coordenador de transportes da 

Prefeitura. 

Divulgue aqui na Norminha e 
coloque sua empresa nas 

palmas das mãos de mais de 
4 milhões de profissionais 

pelo Brasil a fora. 

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

     Ao confirmar o vínculo de 

emprego, o desembargador 

Bento Herculano Duarte Neto, 

relator do processo, destacou 

que o contrato era de locação de 

veículos com condutor, “de ma-

neira que a prestação de servi-

ços pelo motorista está alberga-

da no referido objeto contra-

tual”. 

     No processo, o motorista a-

legou que foi contratado pela LR 

Freire Costa - ME para prestar 

serviço ao município entre os 

meses de junho a  agosto de 

2017.  Sua função seria trans-

portar um estudante portador de 

necessidades especiais no traje-

to casa/escola/casa. 

 

     Em seu depoimento, o moto-

rista alegou que foi contratado 

após receber um recado de que 

a prefeita queria falar com ele. O 

encontro teria acontecido entre 

ele, a prefeita e o coordenador 

de transporte na Câmara Muni- 

Motorista que prestava serviço 
para município com carro próprio 
consegue vínculo, decide TRT da 

21ª Região (RN) 

 
Carteira de trabalho do profissional deverá ser assinada e todas 

as verbas trabalhistas deverão ser pagas 

cipal, quando ela lhe disse que 

poderia começar a trabalhar na-

quele mesmo dia. 

     No entanto, para o desem-

bargador Bento Herculano Duar-

te Neto, a empresa não pode fu-

gir de sua parcela de responsa-

bilidade na contratação do mo-

torista. 

 

     Isso porque, ela tinha ciência 

do trabalho do motorista no mu-

nicípio. No seu depoimento, o 

representante da empresa disse 

que ficou sabendo que o coor-

denador de transporte do muni-

cípio estava fazendo recruta-

mento de pessoal. 

     Também foi informado que 

havia um “monte de motorista” 

na casa da professora munici-

pal, envolvida na contratação de 

pessoal e no pagamento do sa-

lário do motorista. 

     “Portanto, não merece pros-

perar a versão sustentada pela 

empresa, de que a contratação 

do motorista ocorreu à sua reve-

lia, ou sem seu conhecimento”, 

destacou o desembargador. 

     Assim, com a ciência pela 

empresa da contratação do mo-

torista pelo município, “o uso de 

veículo de propriedade do em-

pregado demonstra apenas que 

a contratação se deu de forma ir-

regular, sem a devida fiscaliza-

ção pelos envolvidos”. 

     A Segunda Turma do TRT-21 

manteve o julgamento inicial da 

Vara do Trabalho de Goianinha 

(RN), que condenou a empresa, 

e o Município subsidiariamente, 

na assinatura da CTPS e no pa-

gamento das verbas trabalhistas 

devidas. 

     A Vara determinou, ainda, 

que fosse feito ofício ao “Minis-

tério Público Federal, diante da 

caracterização, em tese, do cri-

me tipificado no § 4º do art. 297 

do Código Penal”. N 

Fonte: TRT da 21ª Região (RN) 

Como integrar novos funcionários em tempos de 
pandemia e home office 

Norminha 632, 15/07/2021 
        Sair de casa cedo para ir ao 

escritório não é mais uma reali-

dade para muitos brasileiros. O 

isolamento social imposto pela 

pandemia e aderência de muitas 

empresas ao home office fez 

com que a mentalidade dos fun-

cionários mudasse ao longo 

desses meses trabalhando em 

casa. 

     De acordo com o relatório 

“The Portrait of a Pandemic at 

Work” (em português, “O Retra-

to da Pandemia no Trabalho”), 

divulgado no segundo semestre 

de 2020 pela Udemy, 48% dos 

profissionais americanos entre-

vistados considerariam deixar 

seus empregos se não for ofe-

recido um modelo de trabalho 

flexível pós-pandemia. 

     Uma experiência positiva de 

integração pode aumentar a re-

tenção de novos contratados em 

82% e elevar a produtividade em 

mais de 70%, segundo o “The 

Definitive Virtual Onboarding 

Guide for Distributed Teams” 

(em português, “O Guia Defini-

tivo para Integração de Times 

Distanciados”). O Guia também 

foi produzido pela Udemy no co-

meço deste ano e revela que a 

experiência de integração é fun-

damental também para profis-

sionais que estão em home of-

fice. 

     Como fazer isso bem de for-

ma remota? 

     O guia da Udemy diz que as 

Norminha 632, 15/07/2021 
 Os empregadores devem forne-

cer EPIs aos seus colaborado-

res, porém quando o funcionário 

é demitido, pede demissão ou se 

o contrato por tempo determi-

nado se encerra, é preciso de-

volver o EPI ao empregador? 

     A Norma Regulamentadora 6, 

que dispõe a respeito de EPI, 

não cita que seja necessário de-

volver o equipamento ao térmi-

no do vínculo empregatício. 

Contudo, empresas que reali-

zam o controle de entrega e de-

volução continuarão mantendo a 

sua organização e, por isso, po-

de ser necessário realizar a de-

volução. Continue lendo este 

blogpost para saber mais. 

     Há regulamentação para de-

volução de EPI na demissão? 

     A Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT) não menciona 

em nenhum de seus artigos al-

guma referência a respeito de 

entrega de EPIs, nem mesmo a 

Lei nº 10.820, de 17 de dezem-

bro de 2003, que dispõe sobre a 

autorização para desconto de 

prestações em folha de paga-

mento.  Apesar  disso, qualquer  

 

empresas e os seus times de RH 

devem considerar três pontos ao 

adaptarem para o home office a 

integração de novos funcioná-

rios: incentivar os novos contra-

tados a estabelecerem conexões 

sociais na empresa e também a 

tirarem períodos de tempo para 

se desconectar, com o objetivo 

de não se sentirem isolados nem 

esgotados; ajudar os funcioná-

rios a conhecerem a cultura da 

empresa; e criar documentos 

claros, atribuindo tarefas cor-

retamente para que os funcio-

nários otimizem o próprio tempo 

e confiem na empresa. 

     A instrutora de RH na Udemy 

e na Udemy for Business Ana 

Cristina Moraes dá uma dica 

prática para integrar novos fun-

cionários nos tempos de pande-

mia: enviar para a casa do con-

tratado um kit de boas-vindas 

para ser consumido durante a 

reunião de integração, que deve 

incluir colegas e chefes com 

quem a pessoa conviverá no dia  

que seja a norma adotada pela 

empresa, é preciso que seja 

combinado entre empregador e 

empregado. 

     Incluir uma cláusula de “de-

volução de propriedade do em-

pregador” nos contratos de tra-

balho, incluindo referência es-

pecífica à devolução de certos 

EPIs, cria um acordo entre em-

presa e profissional. 

     Algumas empresas podem 

requerer a devolução do EPI pa-

ra que o trabalhador não colo-

que sua segurança em risco, uti-

lizando o equipamento sem su-

pervisão de um Técnico de Se-

gurança do Trabalho ou com 

validade vencida. 

     É importante destacar que E 

PIs descartáveis com durabili-

dade muito curta como másca-

ras e luvas descartáveis não são 

devolvidos, devem ser descarta-

das em local apropriado imedia-

tamente após o uso. Nos referi-

mos aqui a um EPI cuja durabi-

lidade é maior como, por exem-

plo, Luva de Raspa, Blusão de 

Raspa, entre outros. 

     Já a OSHA (Departamento de 

Trabalho  dos  Estados  Unidos) 

a dia. 

     Designar um “padrinho” ou 

uma “madrinha” para acompa-

nhar o novo contratado durante 

os seus primeiros 90 dias na 

empresa pode ser uma boa saída 

e auxiliar na adaptação. Além 

disso, oferecer treinamentos rá-

pidos sobre temas com os quais 

ele irá se deparar no novo cargo, 

pode acelerar esta adaptação. 

     Por fim, Ana Cristina enfatiza 

a importância da empatia no tra-

to com os funcionários (novos e 

antigos) nos tempos atuais. “Ela 

reforça a marca empregadora, 

diminui ruídos na comunicação 

interna e ajuda na manutenção 

da cultura organizacional”, afir-

ma ela. “Todos nós estamos 

passando por momentos de in-

certeza atualmente e contar com 

o apoio da empresa em que tra-

balhamos é muito bom.” 

N 
Revista CIPA 

observa que caso o empregador 

mantenha a propriedade do EPI, 

então pode exigir que o empre-

gado o devolva após a rescisão 

do contrato de trabalho. Se o 

empregado não devolver o equi-

pamento do empregador, é justo 

que o empregador exija que o 

funcionário pague por ele ou 

tome medidas razoáveis para re-

cuperar o EPI de uma maneira 

que não entre em conflito com 

as leis federais, estaduais ou lo-

cais sobre tais ações. 

     Cobrança pelo EPI não de-

volvido 

     A empresa pode cobrar pelo 

EPI que não for devolvido, se o 

colaborador tiver assinado reci-

bo de devolução no momento da 

entrega ou quando firmou o 

contrato de trabalho. 

     O recibo pode ser um ins-

trumento usado também para 

troca de EPI, durante o exercício 

do seu trabalho. A troca de EPI 

gasto por um novo a-contece 

com frequência. Por is-so, o re-

cibo também é usado para troca. 

     A confirmação da troca por 

meio de emissão de recibo é 

uma forma de controle, além de 

servir como  comprovante de 

cumprimento  com a  segurança 

Construção civil 
assinou 54 
convenções 

coletivas até junho 
Norminha 632, 15/07/2021 
A Câmara Brasileira da Indústria 

da Construção (CBIC) divulgou 

nesta segunda-feira (12/07) o 

Radar Convenções Coletivas de 

junho, com informações das ne-

gociações referentes às datas 

bases de janeiro a junho de 

2021, cujas convenções coleti-

vas ou aditivos tenham sido ce-

lebrados até 30 de junho deste 

ano. 

     Das 54 negociações realiza-

das neste ano, 19 foram no últi-

mo mês de junho. 

     No Radar é possível acom-

panhar informações sobre: Rea-

justes salariais; Pisos salariais; 

Principais Benefícios; Seguran-

ça e Saúde no Trabalho; Rela-

ções Sindicais; Convenções Co-

letivas 

     O Radar Convenções Coleti-

vas utiliza como critério de aná-

lise as convenções coletivas fir-

madas pelo sindicato associado 

à CBIC, cuja categoria seja a in-

dústria da construção, que este-

jam disponibilizadas no Sistema 

Mediador da Secretaria Especial 

de Previdência e Trabalho ou no 

sítio eletrônico da entidade em-

presarial e, ainda, que tenham 

como abrangência territorial a 

cidade sede da entidade. 

     De periodicidade mensal, o 

Radar tem por objetivo dar um 

panorama geral dos principais 

dados extraídos das convenções 

coletivas firmadas pelos sindi-

catos associados à CBIC e está 

disponível no site da entidade. 

     O informativo integra o pro-

jeto ‘Monitoramento de Norma-

tivos e Dados de SST/RT – Ra-

dar Trabalhista’, realizado pela 

CBIC, por meio da sua Comis-

são de Política de Relações Tra-

balhistas (CPRT), com a correa-

lização do Serviço Social da In-

dústria (Sesi Nacional). N 

 

Devolução de EPI na demissão 

do trabalhador perante agentes 

fiscalizadores. Não só por moti-

vos de fiscalização, mas também 

para controlar o uso efetivo e 

correto de EPIs, que se faz ne-

cessário devolvê-los. Ou seja, 

toda devolução não é uma exi-

gência para controle financeiro 

dos custos e investimentos, mas 

para assegurar que o profissio-

nal trabalhando para a empresa 

ou o que encerrou o vínculo 

mantenha a segurança. 

     Quem pensa que pedir a de-

volução do EPI seja uma mera e-

xigência por questão financeira, 

se engana! Existem várias razões 

para que o colaborador mante-

nha-se seguro durante o traba-

lho, e após ele, não se acidente. 

N 
Zanel 

http://www.norminha.net.br/
http://www.csjt.jus.br/web/csjt/noticias3/-/asset_publisher/RPt2/content/id/9243045
https://revistacipa.com.br/como-integrar-novos-funcionarios-em-tempos-de-pandemia-e-home-office/
https://cbic.org.br/relacoestrabalhistas/wp-content/uploads/sites/27/2021/07/radar-convencoes-coletivas-no-011-2021.pdf
https://cbic.org.br/relacoestrabalhistas/wp-content/uploads/sites/27/2021/07/radar-convencoes-coletivas-no-011-2021.pdf
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://zanel.com.br/devolucao-de-epi-na-demissao/?utm_campaign=devolucao_de_epi_na_demissao&utm_medium=email&utm_source=RD+Station


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 12/13 - Norminha - Nº 632 - 15/07/2021 - ANO 13 - DESDE 18/08/2009 - Diretor Responsável: Maioli, WC - Comendador de Honra ao Mérito da SST – Registro Mte 51/09860 

Distribuição gratuita. Permitido imprimir no formato A3 para uso interno - Direitos Reservados - www.norminha.net.br - TM&M Ltda. - 07843347 - Norminha 632 - 15/07/2021 - Fim da Página 12/13 

Norminha 632, 15/07/2021 
       Em estudos realizados por estudiosos e 

pesquisadores observaram que no período 

de cinco anos passados (2014 a 2018), os 

trabalhadores, vítimas de lesões, resultantes 

dos acidentes de trabalho ocorridos durante 

as atividades técnicas operacionais tiveram 

suas vidas preservadas e sequelas reduzidas 

diante do atendimento rápido, seguro e efi-

caz nas ações básicas de primeiros socorros 

voluntários dispendidos pelos companhei-

ros próximos e preparados voluntariamente 

para tal missão sem dependência de auxílio 

externo. Vejam quadro abaixo: 

Ano Trabalhadores 

expostos 

Acidentes 

típicos 

Óbitos 

2014 49.571.510 430.454 2.819 

2015 48.060.198 385.646 2.546 

2016 46.060.198 355.560 2.288 

2017 46.281.590 341.700 2.132 

2018 46.631.115 360.320 2.098 

Fonte: Anuário de Proteção 2020 

     No treinamento teórico e prático de Pri-

meiros Socorros para Leigos, é necessário 

que se entenda o processo da lesão ou feri-

mento para que as suas ações imediatas se-

jam aplicadas até a avaliação de profissio-

nais da classe médica e de enfermagem. 

Portanto devemos saber que a pele constitui 

uma barreira mecânica da proteção ao cor-

po, além de participar da regularização tér-

mica, da excreção de água e eletrólitos e das 

percepções táteis de pressão, dor e tempera-

tura. Ela apresenta três camadas: epiderme, 

derme e tecido conjuntivo subcutâneo. As-

sim, qualquer interrupção da continuidade 

da pele representa uma ferida e, as feridas 

podem varia em espessura, pois algumas le-

sam a pele apenas superficialmente e outras 

atingir tecidos profundos. 

     As lesões são ferimentos e, ferimentos 

necessitam ação de controle imediato para 

se evitar agravamento, o que poderá ser feito 

pela própria vítima da lesão quando possível 

ou pessoas próximas, se tiverem conheci-

mento prévio para tal, visto que a interven-

ção sem o devido conhecimento poderá a-

gravar a situação da vítima.  

     Nas organizações privadas ou públicas, 

as lesões resultantes do acidente do trabalho 

quando da atividade técnica operacional do 

trabalhador no ambiente laboral devem des-

pertar a curiosidade dos envolvidos, assim 

como a vítima para identificar em investiga-

ção: Como foi produzida a lesão? Qual foi o 

grau de contaminação? Qual o comprometi-

mento residual? Quando determinaremos 

que o mecanismo de lesão ocorreu de forma 

incisa, quando pelo instrumento de corte; 

contusa, quando traumatismo rompido; la-

cerável, quando vidro ou arame farpado; 

perfurante, quando por ponta de faca, pro-

jétil ou agulha. 

     Conhecer a anatomia humana poderá fa-

cilitar a localização da lesão no momento da 

ocorrência do acidente de forma prática e 

objetiva para aplicar uma forma de controle, 

como a cicatrização da ferida consiste na 

restauração da continuidade, quando o trata-

mento de uma ferida é a assepsia cuidadosa 

terá como objetivo evitar ou reduzir os riscos 

de complicações decorrentes, bem como fa-

cilitar o processo de cicatrização. A preocu-

pação com os curativos das feridas é antiga 

e diversos agentes podem ser utilizados, no 

entanto é fundamental uma análise detalha-

da da ferida para a escolha do curativo ade-

quado. 

     Vamos observar neste momento que  

Primeiros Socorros para Leigos, uma pro-

posta proativa para os trabalhadores em ge-

ral, difere do Atendimento Pré-Hospitalar (A 

PH) muito propagado por questão de cor-

porativismo e Suporte Básico de Vida (SBV), 

também de interesse corporativo, desviando 

do resultado esperado pelas organizações 

quando investem efetivamente nos membros 

voluntários da Brigada de Incêndio (IT17-

SP) e da Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes do Trabalho (CIPA-NR5). 

     Os Primeiros Socorros são ações imedia-

tas realizadas por pessoas trabalhadoras vo-

luntárias treinadas efetivamente para contro-

le da situação, sem agravamento, até a esta-

bilização da vítima, após a lesão, o que será 

feito pela classe médica onde se encontrar. 

Não confundir a lesão resultante do acidente 

de trabalho com casos clínicos como: dor de 

cabeça, dor de barriga, dor de dente, azia, 

mal-estar, pressão arterial alterada, conjun-

tivite, dores musculares, etc. 

     Logo, deverá ficar bem clara as lesões re-

sultantes do acidente de trabalho com carac-

terísticas de emergência ou urgência, o que 

irá determinar o tempo das ações:  a emer-

gência caracteriza-se por todo e qualquer 

problema resultante da lesão surgida repen-

tinamente, no processo de trabalho, que exi-

ja atenção imediata, no máximo cinco minu-

tos, como: parada cardiorrespiratória, asfi-

xia, grande hemorragia, mutilação de parte 

do corpo, etc. É a constatação de condições 

de agravo à saúde, que implique risco imi-

nente de morte ou sofrimento intenso, exi-

gindo, portanto tratamento imediato. A ur-

gência, diferentemente da Emergência, ca-

racteriza-se como todo e qualquer problema 

resultante da lesão surgida repentinamente 

no processo de trabalho, requerendo aten-

ção imediata, porém poderá ultrapassar os 

cinco minutos exigido nas condições de e-

mergências, sem apresentar sequelas até o 

atendimento da classe médica. Como exem-

plo citaremos: luxação, hematoma, fratura, 

corte, etc. Podemos entender que, a urgência 

é uma ocorrência imprevista de agravo à 

saúde, porém, sem risco potencial à vida.   

     Aline Maino Pergosa, Graduanda em En-

fermagem na Universidade Estadual de 

Campinas (FCM-Unicamp) e Izilda Esmenia 

Muglia Araújo, Professora Doutora do De-

partamento de Enfermagem da Faculdade de 

Ciências Médicas na Universidade Estadual 

de Campinas (FCM-Unicamp), em 2008, de-

fenderam a tese da possibilidade da capaci-

tação do Leigo para atendimento precoce em 

situações de necessidades de Primeiros So-

corros após lesões resultantes do acidente 

de trabalho no ambiente laboral, funda-

mental para salvar vidas e prevenir sequelas, 

principalmente casos de emergências. Após 

pesquisas com um público de 380 volun-

tários, as autoras da tese “O Leigo em situa-

ção de emergência” (The layperson in emer-

gency situation) afirmaram que é de funda-

mental importância o esclarecimento e trei-

namento da população para o atendimento 

nas situações de necessidade de primeiros 

socorros, evitando a paralisia do socorrista 

no momento de decisão para qual o próximo 

passo a seguir. 

     O trauma atinge uma população jovem 

em fase produtiva, tendo como consequên-

cia o sofrimento humano e o prejuízo finan-

ceiro para os envolvidos. Trauma é um e-

vento nocivo decorrente da liberação de uma 

das diferentes formas físicas de energia exis 

Lesões resultantes das ocorrências de acidentes de trabalho 
tentes. A energia mecânica é uma das causas 

mais comuns de lesões encontradas nas a-

gressões por máquinas, equipamentos e 

ferramentas. Percebe-se a energia química 

quando da manipulação de produtos quími-

cos. A energia térmica pode ser dissipada no 

momento em que um cozinheiro borrifa 

combustível na churrasqueira, aumentando 

a chama e queimado a face. 

     A cinemática ou biomecânica do trauma 

são princípios que envolvem a energia física 

presente no momento do trauma e possui 

cinco formas: 1-Mecânica; 2-Química; 3-

Térmica; 4-Irradiação; 5-Elétrica. 

     As lesões músculo esqueléticas, respon-

dem por 78% das lesões apresentadas nas 

vítimas de traumas, algumas de maior gravi-

dade, colocando em risco a vida ou o mem-

bro. As lesões com maior probabilidade de 

colocar em risco a vida são: feridas pene-

trante do abdome e do tórax; hemorragias 

abundantes; estado de choque; queimaduras 

generalizadas, fraturas do crâneo e da coluna 

vertebral, traumatismo crâneo encefálico. 

     Um outro fator de extrema importância 

neste projeto de Primeiros Socorros para 

Leigos é a Remoção Imediata do Acidentado 

– RIA, quando o objetivo se propõe a remo-

ver a vítima para o hospital de retaguarda no 

menor intervalo de tempo possível, cumpri-

das as condições de segurança para sua re-

moção. A estabilização do acidentado é pro-

cessada com uso de procedimentos de pri-

meiros socorros, mas não é o objetivo prin-

cipal da ação. A proximidade do hospital de 

retaguarda é fator crítico neste tipo de aten-

dimento, já que o acidentado não estará, ne-

cessariamente, sofrendo procedimentos de 

estabilização, ou estará recebendo procedi-

mentos simplificados, nem sempre efetivos. 

Nesta fase, a existência prévia de um mapa 

gráfico exposto em local estratégico e indi-

cando o trajeto do hospital mais próximo é  

Atendimento Médico Ambulatorial – (AMA) 

presta serviços de saúde voltados para os 

casos de baixa complexidade e que não ofe-

reçam risco imediato à vida do cliente. Por 

ser de consulta médica existe uma confusão 

com atendimento de urgência e emergência 

que é prestado em um Pronto Socorro. Mas 

atende pequenos ferimentos e faz curativos. 

Unidade de Pronto Atendimento – (UPA-

24h) – Faz parte da rede de atenção às ur-

gências. Oferece estrutura simplificada, com 

raio x, eletrocardiografia, pediatria, laborató-

rio de exames e leitos de observação. Se ne-

cessário, será encaminhado para um hospi-

tal da rede de saúde, para realização de pro-

cedimento de alta complexidade. Atenderá: 

febre alta, acima de 39ºC; fraturas e cortes 

com pouco sangramento; infarto e derrame; 

queda com torção e dor intensa ou suspeita 

de fratura; cólicas renais; falta de ar intensa; 

crises convulsivas; dores fortes no peito; vô-

mitos constantes. 

     Unidade Básica de Saúde (UBS)- 

     Destaco neste momento, para esclareci-

mento as características aparente da morte, 

lembrando aos leitores que caberá única-

mente ao médico determinar a morte do cor-

po, salvo se: a)-Decapitação (degola); b)-Es-

tado Petrificado (rígido) do Corpo e; c)-Des-

membramento do Corpo. 

     O Comandante de Operações Terrestres, 

General do Exército José Luiz Dias Freitas, 

na aprovação do Manual de Campanha EBT 

70 primeira edição de 2020, cita que este 

manual tem por finalidade apresentar condu 

tas ao atendimento de primeiros socorros básicos que podem ser 

realizados em si e em terceiros, nas operações militares e no dia-a-

dia até o atendimento realizado pelo profissional de saúde. Neste ma-

nual é apresentado a fisiopatologia do trauma e suas consequências, 

o que propiciará o melhor atendimento à vítima, mesmo em circuns-

tâncias que não sejam as ideais. Complementa ainda que o atendi-

mento rápido e eficaz, condizente com os protocolos que serão abor-

dados no manual, pode fazer a diferença entre viver ou morrer, entre 

a invalidez temporária ou definitiva, e entre uma vida de produtivida-

de ou uma vida de dependência. Faz entender que o Atendimento 

Pré-Hospitalar (APH) militar diferencia-se do APH convencional por 

diversos fatores, como segurança da área, acesso ao local de material 

básico, distância de estruturas hospitalares, tempo de evacuação 

prolongados, entre outros. A chave da importância está no cuidado 

básico bem realizado pois, em diversas situações, as equipes de 

saúde podem estar distantes ou indisponíveis. O socorro prestado 

pelos próprios companheiros é o que manterá os feridos vivos até as 

equipes especializadas. Que fique bem claro e entendido que o pri-

meiro cuidado com o militar ferido deve ser realizado por ele (autoa-

tendimento), desde que possível. Caso contrário, o primeiro atendi-

mento deve ser prestado pelo seu companheiro mais próximo. Am-

bos devem estar capacitados no básico. 

     Este artigo será encerrado clamando pelo resgate da “Autopre-

servação”, quando devemos e vamos entende-la como a proteção 

contra a destruição ou lesão de si mesmo; tendência natural ou ins-

tintiva para agir em função de preservar a própria existência. É o 

desejo de manter-se vivo, quase universal em todos os organismos, 

que assegura a sua sobrevivência. Instinto básico para preservar a 

vida. A dor e o medo são parte deste mecanismo. 

     A autopreservação é a terceira das leis da robótica proposta por 

Isaac Asimov (A lei da Humanidade), quando a falta do instinto de 

autopreservação ocorre devido a influência de fatores sócio psicoló-

gico no desenvolvimento da personalidade da pessoa. A capacidade 

de perceber alarmes subconsciente diminui e também e também para 

o perigo absoluto. O mecanismo, através do qual uma pessoa pode 

perceber a complexidade e o perigo da situação e pesar suas capa-

cidades físicas. Não é admissível o número de trabalhadores mortos 

durante o trabalho nos cinco anos chegando a soma acima de 10 mil 

mortes, mais de 2 mil mortes ao ano, que por mês ultrapassando 200 

mortos e diariamente mais de 68 vidas. São muitas vidas perdidas 

no meio laboral. 

     Este artigo estimula, incentiva maior ação na prevenção e, quando 

falhar, que a correção através das ações de primeiros socorros con-

siga minimizar os índices fatais. N 

Jorge Gomes-Especialista em Engenharia 
de Segurança e Medicina do Trabalho (SST) 
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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/

