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Eventos da Fundacentro 
Norminha 633, 22/07/2021 
     O Seminário Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho 

será transmitido no dia 27 de julho, das 14h às 16h, no canal do You 

Tube fundacentrooficial. 

     Dia 4 de agosto, às 18h – Assista à live “Trabalho após a aposen-

tadoria: Gênero e Precarização”. 

     Assista aos vídeos da Fundacentro relacionados a Norma Regu-

lamentadora n° 1 – Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos 

Ocupacionais. 

     Webinar PGR - Nova NR 1 e GRO: a nova NR 1 N  
Software usa imagens 

capturadas por celular comum 
para analisar movimentos 

Norminha 633, 22/07/2021 
       Empresários brasileiros das 

áreas de tecnologia da informa-

ção e da ergonomia investem em 

uma inovação na área de segu-

rança do trabalho. Uma ferra-

menta foi desenvolvida para a-

perfeiçoar e agilizar a avaliação 

da postura de trabalhadores nas 

empresas de diversos ramos. 

Trata-se do Kinebot, que é capaz 

de avaliar os movimentos de tra-

balhadores em 30 vezes por se-

gundo. Tudo por meio de um 

sistema que coleta informações 

feitas com filmagens de smart-

phones, o que simplifica o tra-

balho dos ergonomistas, que 

são profissionais que avaliam e 

adequam os ambientes de traba-

lho para evitar acidentes e doen-

ças. 

     "Diferente da atuação apenas 

dos ergonomistas, que, atual- 

mente, conseguem avaliar cerca 

de duas a três vezes cada ciclo 

de trabalho de um colaborador", 

explica Alison Alfred Klein, um 

dos fundadores da marca. A ra-

pidez  e os  recursos  da  ferra-

menta trazem ganho de produti-

vidade para os ergoanalistas. 

Segundo Alison, que também é 

fisioterapeuta do trabalho, o Ki-

nebot faz um trabalho de análise 

com alta tecnologia por meio de 

um smartphone, algo que antes 

seria feito em laboratórios de ci-

nemática, com alto custo e com 

demora na execução. 

    Funcionamento da ferramenta 

    Para colocar o software em 

funcionamento, é necessário re-

alizar a filmagem do ciclo de 

trabalho do funcionário, com o 

uso de um smartphone. “É ne-

cessário filmar o corpo inteiro 

ou, ao menos, os membros do 

corpo que se deseja avaliar, sem 

a necessidade de um tempo mí-

nimo ou máximo de vídeo. Tudo 

depende do tamanho do ciclo de  

trabalho", explica Cauê Mari-

nho, que também é um dos fun-

dadores da marca. 

     A pessoa responsável pela 

filmagem também precisa man-

ter uma distância razoável de 

quem está sendo filmado, para 

capturar bem as imagens. Não é 

necessária a utilização de aces-

sórios, como tripés, para a gra-

vação, e a qualidade da filma-

gem não precisa ser profissio-

nal. Após a captura das ima-

gens, é necessário fazer o uplo-

ad do vídeo na plataforma dis-

ponível na web. A partir disso,  

por meio de algoritmos, o sis-

tema faz a avaliação dos movi-

mentos do trabalhador. 

     O resultado é exibido em ta-

belas e gráficos. Com isso, o er-

goanalista pode fazer recomen-

dações à empresa. "Por isso é 

importante salientar que não su-

bstituímos o ergonomista. A fer-

ramenta permite que o cliente fa-

ça a primeira coleta de dados 

pelo Kinebot, e, posteriormente,  

Empreendedores inovam com software que avalia postura 
do trabalhador em 30 vezes por segundo 

Ferramenta amplia a mensuração de movimentos do trabalhador em local de trabalho e agiliza a avaliação 
por parte de ergonomistas 

Norminha 633, 22/07/2021 
    Começou virtualmente ontem 

(21), o “VI Encontro Nacional de 

Segurança e Saúde no Trabalho 

na Indústria da Construção”, o-

casião em que foi lançada a 

Campanha Nacional de Preven-

ção de Acidentes na Indústria da 

Construção (CANPAT Constru-

ção 2021), com o tema “Segu- 

 

VI Encontro Nacional de SST lança 
CANPAT Construção de 2021 
Abertura foi ontem (21/07) mas você pode assistir as 

apresentações de hoje (22/07) das 9 às 17 horas 

rança e Saúde no Trabalho: um 

valor para a Construção e para o 

Brasil”. 

     CLIQUE AQUI e assista o Se-

minário Nacional da Nova NR-

18 (hoje, 22/07, período da ma-

nhã, das 09h às 12h30) e CLI-
QUE AQUI para continuar assis-

tindo o evento no período da tar-

de, das 14h às 17h. N 

 

Norminha 633, 22/07/2021 
       A Siemens é a empresa res-

ponsável pela proteção elétrica 

em baixa tensão do prédio resi-

dencial mais alto da América La-

tina, o YACHTHOUSE by Pinin-

farina. Localizado no Balneário 

Camboriú, em Santa Catarina, o 

empreendimento de alto padrão 

é formado por duas torres gê-

meas que têm um total de 281 

metros de altura. No total, serão 

264 unidades de luxo. 

    “Equipamentos confiáveis pa- 

 

Siemens leva proteção elétrica ao prédio 
mais alto da América Latina, em SC 

ra proteção de sistemas elétricos 

podem não somente evitar da-

nos materiais significativos, co-

mo também salvar vidas, e isto 

não tem preço, afirma Ricardo 

Zolet, desenvolvedor de negó-

cios da Siemens. 

     O portfólio da companhia a-

tende à falta de energia ou panes 

elétricas em períodos da alta 

temporada e à corrosão dos i-

tens devido à maresia. 

     Leia mais na Revista Cipa. 

N 

possa enviar para o profissional 

da área fazer uma avaliação de 

forma remota, sem precisar se 

deslocar até o local de avalia-

ção", explica Alison. 

   

Sistema inova ao analisar movi-
mento em 30 vezes por segundo 

     A ferramenta também melho-

ra a segurança para evitar que, 

em virtude da pandemia, a equi-

pe de trabalho tenha contato 

com pessoas de fora da empresa 

ou que estejam fora de sua e-

quipe de trabalho. Isso repre-

senta um ganho de prevenção e 

distanciamento social tanto para 

as empresas quanto para os er-

goanalistas. 

     Onde pode ser usada 

     O software pode ser utilizado 

por empresas de ergonomia ou 

locais de trabalho que tenham 

setor de ergonomia. Da mesma 

forma, pode ser utilizado por 

profissionais da área que traba-

lhem de forma autônoma. 

     O Kinebot facilita a avaliação 

em diversos ambientes de traba-

lho, em especial nas plantas in-

dustriais. A ferramenta possui 

um potencial de utilização am-

plo, que pode abranger outras á-

reas, como escolas (para avaliar 

postura de crianças), a movi-

mentação de atletas para melho-

ria de performance ou também 

na avaliação da postura de pa-

cientes em clínicas. 

     Mais informações: 

     https://www.kinebot.com.br/  

N 
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Norminha 633, 22/07/2021 
*Mariane Guerra  

      Após um ano e meio de pan-

demia e com o avanço da vaci-

nação, já é possível olhar em 

perspectiva as principais mu-

danças experimentadas pelas 

empresas e, também, listar pro-

cessos e experiências que difí-

cilmente retrocederão. Se por 

um lado foi extremamente desa-

fiador para as companhias im-

plementarem rotinas que viabi-

lizassem a continuidade de suas 

operações, por outro foi igual-

mente estressante para os pro-

fissionais de RH liderarem todo 

este processo em um cenário 

cheio de incertezas.  

     E não chega a ser uma novi-

dade para os gestores que as de-

sigualdades existentes em nos-

sa sociedade, como a distri-

buição por vezes injusta de res-

ponsabilidades no seio familiar 

entre homens e mulheres ou a 

falta de acesso a infraestrutura 

básica de comunicação em mui-

tos bairros, mesmo nos grandes 

centros, impactam fortemente a 

performance do profissional no 

ambiente corporativo.  

     Contudo, ainda que exista 

uma conscientização muito ma-

ior dos líderes quanto à impor-

tância de atuar para mitigar estas 

situações - e verdade seja dita, 

existem iniciativas empresariais 

muito interessantes neste senti-

do -, é fato que ao se direcionar 

fisicamente ao trabalho as pes-

soas acabam centralizando estes 

problemas e tratando como 

questões particulares. Mas com 

muitos  profissionais  atuando     

em home office durante a pan-

demia, estas situações foram es-

cancaradas e deixaram de ser 

uma questão particular do tra-

balhador ou do gestor de RH e 

precisaram ser enfrentadas pela 

alta liderança das companhias.   

     Neste cenário, adiciona-se 

questões trazidas pela própria 

pandemia, como o aumento da 

ansiedade e da depressão entre 

os trabalhadores. Para se ter 

uma ideia, um estudo realizado 

pelo Centers for Disease Control 

and Prevention (CDC), em de-

zembro, nos EUA, mostrou que 

42% dos entrevistados afirma-

ram ter sintomas das enfermi-

dades, o que significa um incre-

mento de mais de 200% em re-

lação à média de 2019. E no Bra-

sil o cenário não é diferente, 

pois os dados de um levanta-

mento realizado pela Universi-

dade de São Paulo (USP), em 

onze países, mostrou que os 

brasileiros são os que mais ti-

veram casos de ansiedade 

(63%) e depressão (59%) du-

rante a pandemia. 

     Assim, com este cenário pre-

cisando ser enfrentado pela alta 

liderança das empresas, a busca 

de soluções voltou-se nova-

mente para os gestores de RH, 

que neste cenário acabou tendo 

a sua atuação confundida com a 

de um psicólogo. Mas apesar de 

parecer uma situação difícil ser 

superada pelas companhias, a 

solução é simples e se resume a 

uma palavra: Empatia. 

      Apesar dos avanços que ob-

servamos nos últimos anos no 

que diz respeito aos benefícios 

 

direcionados aos funcionários 

por parte das empresas, é fato 

que ainda existe uma certa re-

sistência de alguns líderes – 

principalmente em corporações 

mais tradicionais - em imple-

mentar ações como, por exem-

plo, a possibilidade de flexibili-

zar o horário de entrada e saída 

dos colaboradores; ou a amplia-

ção de programas voltados à 

saúde específica da mulher e a 

promoção da diversidade.   

     Por isso, a capacidade de e-

xercitar a empatia é o ponto cha-

ve para que as empresas consi-

gam superar tanto os desafios 

trazidos pela pandemia, quanto 

situações que já estavam postas 

antes deste período. Na área de 

gestão do capital humano não e-

xiste uma fórmula padrão, pois 

cada companhia tem suas pecu-

liaridades, mas quando a alta li-

derança está comprometida em 

implementar programas e ações 

que extrapolam os muros da 

empresa e colaborem para a so-

lução de um problema do fun-

cionário todos saem ganhando. 

No cenário pós-pandemia, os lí-

deres que resistirem em praticar  

menta Gabriela. 

     O novo líder não só direciona 

as tarefas, mas participa ativa-

mente de todo o desenvolvi-

mento de um projeto, aceita su-

gestões e desprende-se da hie-

rarquia em prol do bom resul-

tado de trabalho. 

     “A chave está em prestar su-

porte aos profissionais e desen-

volver equipes motivadas e 

conscientes, que contam com 

liderança que os guia numa di-

reção segura” explica Gabriela. 

     Para Fernando Medina, CEO 

da Luandre, o futuro do mercado 

de trabalho traz mais conexão 

entre os gestores e colabora-

dores – “em um mundo cada vez 

mais acelerado e digital, é pre-

ciso lembrar que pessoas enga-

jadas, que se sentem parte im-

portante, que são ouvidas e li-

vres para poder criar, dar opi-

niões e até errar, são aquelas 

que vão fazer a diferença, dar 

novas ideias e gerar mais resul-

tados. E o líder pode ajudar ou 

atrapalhar”, conclui. 

N 

Norminha 633, 22/07/2021 
   Ainda que o programa de vaci-

nação contra a Covid-19 esteja 

em curso, a necessidade de pre-

venção contínua é uma realida-

de. Diante deste cenário, é pre-

ciso que as ações sanitárias de 

combate ao coronavírus estejam 

na ordem do dia, para proteção 

dos trabalhadores e de todos 

que estão no regime presencial 

de trabalho. Neste ponto, a me-

dicina ocupacional tem um pa-

pel determinante. 

     De acordo com a gerente mé-

dica de saúde do Serviço Social 

da Indústria da Construção do 

Rio de Janeiro (Seconci-Rio, 

Gilda Maria, os serviços de me-

dicina do trabalho são funda-

mentais para a contenção da 

transmissão do novo coronaví-

rus. 

     “É o médico do trabalho que 

possui autonomia para definir 

aqueles que estão no grupo de 

risco e, principalmente, discutir 

medidas preventivas, seguindo 

uma série de critérios”, diz ela, 

acrescentando que este profis-

sional deve participar ativamen-

te na definição da política de 

saúde adequada para a empresa. 

Gestor ou Psicólogo: O papel dos líderes na pós-pandemia 

 

     Para Gabriela Mative, supe-

rintendente de seleção da Luan-

dre, uma das maiores consulto-

rias de RH do Brasil, a liderança 

precisa entender que o modelo 

de gestão por medo ficou para 

trás. “Estamos falando de lide-

rança por influência e não mais 

por hierarquia. O líder que irá se 

sobressair neste novo normal é 

aquele que tem as principais ha-

bilidades para incentivar sua e-

quipe a partir de um esforço co-

laborativo”, afirma. 

     E mais, para manter o enga-

jamento em um novo modelo de 

trabalho virtual e à distância é 

preciso, mais que nunca, exer-

citar a empatia pelos colabora-

dores e a confiança em seu po-

tencial. “O pós-pandemia irá tra-

zer uma relação laboral diferen-

te. O antigo chefe autocrático, ao 

qual todos temiam, dá espaço ao 

líder empático e humano, que 

preza pelo bem-estar físico e 

mental da sua equipe, pois en-

tende estes tópicos como ne-

cessidades básicas no desem-

penho de um bom trabalho”, co- 

 

Medicina ocupacional é 
determinante em tempos de 

pandemia da Covid-19 

 

a empatia, sem dúvida, estarão 

fadados ao fracasso. 

N 
Mariane Guerra é vice-

presidente de Recursos 

Humanos da ADP na América 

Latina    

Curso online 
de como 

elaborar PPP 
Norminha 633, 22/07/2021 
  O curso de Como elaborar cor-

retamente o PPP (Perfil Profis-

siográfico Previdenciário) vai 

ser online no dia 31 de julho de 

021 das 8 às 12 horas. 

     Para participar você deve fa-

zer inscrição junto ao Whats 27 

99662-664 

     O investimento é de apenas 

R$74,99. 

     A facilitadora será Eliane Be-

lizário de Souza Gomes, profis-

sional com proficiência em Ges-

tão de RH, SST, Consultora e 

Palestrante. 

     O evento terá atividades prá-

ticas. Não perca! N 

Norminha 633, 22/07/2021 
       Enquanto as companhias se 

ajustavam às mudanças geradas 

pela pandemia do novo corona-

vírus, o mercado de trabalho ob-

servava um movimento de adap-

tação de gestores ao novo perfil 

profissional demandado, cada 

vez mais presente nas empresas. 

     Segundo levantamento feito 

pelo site americano FlexJobs em 

parceria com a ONG Mental He-

alth America, realizado em agos-

to de 2020, o novo cenário de 

restrições levou a aumento ge-

neralizado de ansiedade. Dos a-

mericanos empregados, 42% 

disseram estar com seu nível de 

stress alto ou muito alto e entre 

os desempregados, 47% disse-

ram estar na mesma situação. 

     Para dar conta de um mo-

mento em que muitos profissio-

nais estão trabalhando no seu li-

mite, líderes precisaram se ada-

ptar e redesenhar seus modelos 

de gestão para continuar trazen-

do bons resultados ao passo 

que conseguem entender as ne-

cessidades de suas equipes. 

     Ela destaca que a medicina 

ocupacional também direciona a 

prioridade no atendimento a tra-

balhadores com sintomas respi-

ratórios e avalia a necessidade 

de realização dos exames ocu-

pacionais. 

     “Para aqueles que estão em 

campo, o médico do trabalho 

pode contribuir com orientações 

importantes relacionadas às me-

didas sanitárias que evitam a 

propagação do vírus, como a 

frequência e a forma de higieni-

zação das mãos”, afirma Gilda. 

     Seconci-Rio oferece asses-

soria em SST 

     O momento é de contar com 

uma assessoria em saúde e se-

gurança no trabalho atuante. O 

Seconci-Rio continua oferecen-

do uma série de serviços para as 

empresas contribuintes, para a-

poiar os gestores e os traba-

lhadores nesse momento de 

combate à COVID-19, para ga-

rantia da produtividade com má-

xima segurança e respeito às e-

xigências legais. 

N 
(Com informações do Seconci-

Rio) 

Gestão na pandemia: qual o perfil dos novos líderes em 
um cenário pós-pandêmico 

http://www.norminha.net.br/
https://www.softworksepi.com.br/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Norminha 633, 22/07/2021 
     Os candidatos a uma vaga de 

emprego se preparam e sabem 

bem o que devem responder e 

perguntar em uma entrevista de 

trabalho, mas e as empresas, sa-

bem qual é o limite na hora de 

fazer o questionamento para es-

colher o profissional que bus-

cam para integrar seus quadros? 

     O que afinal os recrutadores 

podem perguntar? 

     “Perguntas sobre religião, o-

rientação sexual, posicionamen-

to político, time de futebol, defi-

ciência, gravidez ou assuntos fa-

miliares são sempre constran-

gedoras e podem configurar dis-

criminação, além de ferir a LG 

PD (Lei Geral de Proteção de 

Dados). Além do mais, as res-

postas não vão afetar em nada 

na avaliação do desempenho e 

da produtividade do candidato”, 

diz Fernando Kede, advogado 

especializado em Direto do Tra-

balho Empresarial. 

     Para não ferir a lei, Kede o-

rienta as empresas a questio-

narem a formação, a experiência 

e até mesmo a veracidade das 

informações profissionais infor-

madas no currículo. Segundo o 

especialista, esse é o limite. 

     Kede explica que questões da 

vida íntima do empregado ou 

candidato não devem ser feitas, 

pois não têm relação com o e-

xercício da profissão ou do car-

go que exerce ou vai exercer. 

“Por exemplo, se a pessoa pre-

tende se casar, ter filhos não in- 

 

GRUPO GR tem vagas abertas no 
interior de São Paulo 

Especialista elenca perguntas proibidas em entrevista de emprego 
terfere na execução do trabalho. 

O importante é ela cumprir sua 

jornada e entregar o seu servi-

ço”, afirma. 

     O especialista conta que 

muitos recrutadores fazem essas 

perguntas sem saber que podem 

estar cometendo discriminação 

e ferindo a LGPD. “É importante 

esclarecer muito bem para que 

as empresas tenham cautela e 

não cometam nenhum ato dis-

criminatório e nem corram risco 

de vazamento de dados e por is-

so paguem altas multas”. 

 

Questões sobre alguns 

assuntos podem ser 

consideradas discriminatórias 

     Privacidade e segurança 

     A Lei Geral de Proteção de 

Dados (Lei nº 13.709/2018), 

que entrou em vigor no ano pas-

sado, tornou as empresas res-

ponsáveis por garantir a segu-

rança das informações pessoais 

coletadas dos empregados e es-

tão sujeitas a pagar uma multa 

de até 2% do faturamento, limi-

tado a R$ 50 milhões, caso haja 

vazamento de dados. 

     Segundo Kede, a LGPD tor-

nou mais evidentes a impor-

tância e os cuidados na hora de 

coletar e tratar dados de funcio-

nários e candidatos. “A lei nos 

fez enxergar até com mais cla-  

reza essa questão, porque à me-

dida que você vai coletando os 

dados, vai tendo mais dados pa-

ra tratar e a responsabilidade au-

menta. Às vezes, a empresa po-

de coletar dados de assuntos 

que não precisa saber e, em al-

guns casos, além de ter um dado 

em mãos para cuidar, a empresa 

pode estar cometendo uma dis-

criminação”, esclarece. 

     Um dos exemplos citados 

por Kede é a pergunta sobre lo-

cal da moradia. “Qual a neces-

sidade de perguntar em uma 

entrevista de pré-seleção onde a 

pessoa mora? O empregador 

pode querer saber onde a pes-

soa mora para entender se ela 

vai demorar para chegar no tra-

balho, mas é obrigação do can- 

didato ser pontual. Se ele vai 

demorar duas horas para chegar 

no trabalho, ele terá de sair mais 

cedo de casa. O que o empre-

gador tem que exigir é que o 

funcionário chegue no horário. 

Com essa pergunta, o recrutador 

corre o risco de cometer uma a- 

 

 
Advogado alerta que questões relativas à vida íntima do 

candidato ferem a lei 

Central de resíduos de Campos Novos é 
modelo para as demais unidades da BRF 
Norminha 633, 22/07/2021 
Próxima de completar dez anos, a unidade da BRF de Campos Novos 

(SC) conta com uma central de resíduos que se transformou em mo-

delo para as demais plantas da companhia. A unidade possui duas 

centrais para armazenamento temporário de resíduos Classe I e II. 

     Em linha com as ambições do plano de sustentabilidade da BRF, 

o projeto visa atuar em sinergia com parceiros e impactar positiva-

mente as comunidades, além de inovar e obter soluções sustentáveis 

para desafios globais, promover o bem-estar animal, ser inclusivo, 

plural e diverso, preservar o meio ambiente e ser ecoeficiente. 

     A diretora de Sustentabilidade da BRF, Mariana Modesto, disse 

em nota que a companhia busca evolução constante nos patamares 

de gestão ambiental. “Buscamos ser cada vez mais ecoeficientes a-

través da gestão sustentável da nossa cadeia.” 

     “A central de resíduos de Campos Novos conta com um mapa de 

processos e também um padrão técnico onde estão descritos os pro-

cedimentos a serem executados no local”, explicou na mesma nota 

o gerente da unidade, Vitório Almeida. “Esse documento, registrado 

com um padrão simples e prático, está fixado dentro da própria cen-

tral.” N 

titude discriminatória porque a 

pessoa mora longe do emprego 

ou mora em outra cidade”, afir-

ma. 

 

Fernando Kede é advogado 

especializado em Direto do 

Trabalho Empresarial 

     Banco de dados 

     Kede alerta que muitas em-

presas têm o hábito de manter o 

currículo do candidato em ban-

co de dados sem pedir autori-

zação expressa. “Além de cons-

tituir um risco desnecessário, é 

ilegal e fere a LGPD. A empresa 

tem que pedir autorização para 

coletar as informações e tam-

bém para manter o currículo em 

seu banco de dados. Isso está 

previsto na lei, pois a proteção 

de dados começa na fase pré-

contratual”, explica. N 

 

Norminha 633, 22/07/2021 
   As normas da Associação Bra-

sileira de Normas Técnicas (AB 

NT), em consulta nacional, pu-

blicadas e canceladas no perío-

do de junho e julho, podem ser 

acessadas no Boletim de Nor-

mas, elaborado conjuntamente 

pela Câmara Brasileia da In-

dústria da Construção (CBIC) e 

pelo Sindicato da Indústria da 

Construção Civil no Estado de 

Minas Gerais (Sinduscon-MG), 

com a correalização do Serviço 

Nacional de Aprendizagem In-

dustrial (Senai Nacional). 

     As informações estão atuali-

zadas no Portal CBIC de Normas 

Técnicas da Construção e po-

dem ser obtidas/consultadas. 

Cadastre gratuitamente e fique 

por dentro dos processos de 

normalização da ABNT. 

     Normas em Destaque 

     Consulta Nacional 

     ABNT/CB-004 – Norma AB 

NT NBR 16858-1, que trata de 

Elevadores – Requisitos de se-

gurança para construção e ins-

talação – Elevadores de passa-

geiros e elevadores de passa-

geiros e cargas (até 21/07/2021) 

     ABNT/CB-004 – Norma AB 

NT NBR 16858-3, que trata de 

Elevadores – Requisitos de se-

gurança para construção e ins-

talação – Acessibilidade em ele-

vadores para pessoas, incluindo 

pessoas com deficiência (até 

26/07/2021) 

Norminha 633, 22/07/2021 
 

     O GRUPO GR está com vagas 

abertas para os cargos de con-

trolador de acesso e vigilantes, 

em Campinas e Itu (SP). Os pré-

requisitos estão listados no link 

https://grupogr.com.br/ e a can-

didatura à vaga é pelo site, no 

campo Trabalhe Conosco. 

     A empresa não recebe currí-

culos por e-mail ou contato tele-

fônico e a candidatura é feita so-

mente online. Ela é gratuita, sem 

custos para participação nos 

processos seletivos. O GRUPO 

GR oferece treinamentos contí-

nuos e chances de crescimento 

profissional. 

 

     ABNT/DN Prática Recomen-

dada – Norma ABNT PR 1011, 

que trata de Projeto de pavi-

mentos urbanos em concreto 

(até 10/08/2021) 

… mais 4 normas em Consulta 

Nacional. 

     Publicadas 

     ABNT/CB-002 – Norma AB 

NT NBR 6492, que trata de Do-

cumentação técnica para proje-

tos arquitetônicos e urbanísticos 

– Requisitos (16/06/2021) 

     ABNT/CB-018 – Norma AB 

NT NBR 15116, que trata de A-

gregados reciclados para uso 

em argamassas e concretos de 

cimento Portland – Requisitos e 

métodos de ensaios (24/06/ 

2021) 

     ABNT/CB-217 – Norma AB 

NT NBR 14715-1, que trata de 

Chapas de gesso para drywall – 

Requisitos (28/06/2021) 

 

.. mais 22 normas em Pu-

blicadas. 

     O acompanhamento de nor-

mas é parte integrante do ‘Pro-

jeto Inovação e Tecnologia’ da 

CBIC com a correalização do 

Serviço Nacional de Aprendiza-

gem Industrial (Senai Nacional). 

N 

 

 

     Sobre o GRUPO GR 

     O GRUPO GR é referência na-

cional na prestação de serviços 

especializados de Segurança 

Patrimonial, Portaria, Controle 

de Acesso, Bombeiro Civil, Re-

cepção, Limpeza, Segurança E-

letrônica e atende condomínios 

(residenciais e comerciais), in-

dústrias, hospitais, shopping 

centers, instituições de ensino, 

sites logísticos, redes de lojas, 

construtoras, facilities e empre-

sas de vários segmentos em to-

do o Brasil. Atuante no mercado, 

desde 1992, possui sede na ca-

pital paulista, um total de 13 fi-

liais no país e emprega hoje 

mais de 11 mil pessoas. N 

Já acessou as alterações das 
Normas Técnicas da indústria da 

Construção de junho e julho/2021? 

http://www.norminha.net.br/
https://cbic.org.br/wp-content/uploads/2021/07/boletim-de-normas-tecnicas-setor-da-construcao-civil-junjul-2021.pdf
https://cbic.org.br/wp-content/uploads/2021/07/boletim-de-normas-tecnicas-setor-da-construcao-civil-junjul-2021.pdf
https://www.cbic.org.br/normasdaconstrucao/
https://www.cbic.org.br/normasdaconstrucao/
https://grupogr.com.br/
https://www.cbic.org.br/normasdaconstrucao/
https://www.cbic.org.br/normasdaconstrucao/
https://www.cbic.org.br/normasdaconstrucao/
https://www.cbic.org.br/normasdaconstrucao/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://multisegurancafranquia.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 04/13 - Norminha - Nº 633 - 22/07/2021 - 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 633 - 22/07/2021 - Fim da Página 04/13 

Detecção de 
objetos 

estranhos no 
processamento 

da carne 
Norminha 633, 22/07/2021 
       Existem inúmeras etapas no 

processamento de carnes para 

fornecer produtos finais que se-

jam seguros e saudáveis para os 

consumidores. Uma dessas eta-

pas é a detecção de objetos es-

tranhos, cuja implantação deve 

contar com diferentes tecnolo-

gias, ferramentas e soluções e, 

também, um pessoal técnico 

com amplo conhecimento e trei-

namento. 

     Ao vivo desde o México, Ma-

ría Fernanda Jiménez, engenhei-

ra no setor de alimentos, irá a-

presentar no dia 30 de julho, às 

9:00 (horário Brasília), a próxi-

ma capacitação virtual em espa-

nhol da CarneTec, sobre esse 

tema tão relevante para nossas 

empresas.  

Cadastre-se gratuitamente aqui: 

https://carnet.ec/3yGAogw  

     A especialista mexicana irá i-

niciar sua apresentação com 

uma definição sobre os tipos de 

objetos estranhos que existem 

(seja de plástico, metal ou vidro) 

e o imenso risco que eles re-

presentam para as operações de 

qualquer frigorífico. 

     A eng. María Fernanda irá fa-

lar sobre os equipamentos ino-

vadores disponíveis no mercado 

que contribuem para reduzir es-

se risco e, além disso, o im-

portante papel que desempenha 

a transformação 4.0. 

   Irá detalhar ainda as Boas Prá-

ticas de Fabricação que evitam a 

presença de objetos estranhos 

em produtos cárneos, destacan-

do as diferentes medidas inter-

nacionais de saúde e controle.N 

Norminha 633, 22/07/2021 
O mercado de trabalho virou de 

ponta-cabeça em março de 

2020. De lá para cá, a pandemia 

de Covid-19 exigiu mudanças 

de hábitos e o home office se 

mostrou funcional, mas também 

desafiador. 

     Agora, com o avanço da vaci-

nação, o cenário pós-pandemia 

e a retomada dos modelos tra-

dicionais de trabalho voltaram a 

ser debatidos pelos empresá-

rios. Inclusive, o tema foi o cen-

tro da live promovida pela Asso-

ciação das Empresas Brasileiras 

de Tecnologia da Informação 

(Assespro-PR), que teve Ricardo 

Calizotti, diretor da entidade, 

também sócio e diretor de Rela-

cionamento da Inside Sistemas, 

como moderador. 

     “O home office foi necessário 

e o pós-vacina nos levará à aná-

lise necessária se este modelo 

permanecerá sendo seguido. É 

um grande desafio, uma vez que 

envolve também questões le-

gais, que ainda são obstáculos”, 

disse o presidente da entidade, 

Lucas Ribeiro. 

     Na medida em que a imuni-

zação acontece, os empresários 

vão definindo as estratégias de 

retomada. O modelo híbrido, 

formato com intervalos de per-

manência na empresa e em casa, 

é preferido pela maioria dos em-

presários e colaboradores, se-

gundo pesquisas. Levantamento 

da consultoria de recrutamento 

Robert Half, por exemplo, mos-

tra que 92% dos colaboradores 

são favoráveis ao formato. Esti-

mativa qualitativa feita pela As-

sociação de Marketing Promoci-

onal (Ampro) afirma que 56,7% 

das empresas esperam aderir ao 

modelo híbrido após a vacina-

ção. 

Modelo híbrido de trabalho é a grande tendência pós-vacinação, avaliam empresários 
     “Quando a pandemia che-

gou, rapidamente todos os nos-

sos colaboradores adotaram o 

regime de home office. Objetiva-

mos, inclusive, mudar para uma 

sede menor, com apenas 300 

metros quadrados, seguindo o 

modelo híbrido, que é o que pa-

rece ser o mais interessante”, a-

pontou o CEO da ACOM Siste-

mas, empresa de tecnologia vol-

tada ao setor de food service, 

Carlos Drechmer. 

     No ROIT BANK, accountech e 

fintech de Curitiba, o modelo hí-

brido também deverá ser adota-

do. “De três sedes, hoje estamos 

com apenas uma. Acho pouco 

provável que tenhamos 100% 

em home office, portanto, o hí-

brido será a solução mais efi-

caz”, afirma Lucas Ribeiro. 

     Legislação 

     Antes da Reforma Trabalhista 

de 2017, a única lei que tratava 

do home office era a de 2011, 

que previa os mesmos direitos 

da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), mas não definia 

suas condições. “Há vários pon-

tos que ainda precisam ser dis-

cutidos e isso preocupa”, co-

menta Camila Weingartner, He-

ad de RH do ROIT BANK. Diante 

deste cenário, conforme foi pon-

tuado na live, os empresários 

vêm usando de bom senso ao 

discutir o melhor caminho com 

os funcionários, evitando bre-

chas no acordo ou problemas 

trabalhistas. “As boas empresas 

têm se esforçado para cumprir 

esses requisitos, e a maioria de-

las certamente chegará a um 

modelo que seja adequado”, 

complementa. 

     Experiência positiva 

     Camila trouxe a experiência 

ROIT. Colaboradores da ac-

countech em casa recebem ori- 

entações para terem cuidado 

com a postura; também, cadei-

ras, mesas e outros materiais 

são fornecidos pelo ROIT BANK. 

Além disso, a empresa ajuda a 

pagar a internet da casa do fun-

cionário. 

     Para cuidar do aspecto emo-

cional, provocado essencial-

mente pela falta de convivência 

com os colegas, a empresa pro-

move reuniões diárias com os ti-

mes e, ao longo da semana/ano, 

há momentos para se jogar con-

versa fora e eventos sociais on-

line, como a “pipocada” ou o 

happy hour das sextas-feiras. 

     “Além disso, todos os even-

tos que eram presenciais, agora 

são feitos de modo on-line, co-

mo festa junina, carnaval, festa 

de final de ano, halloween. É um 

desafio para o setor de Recursos 

Humanos, mas isso é importan-

te para todos. A maioria gosta 

pela praticidade, não ter que pe-

gar trânsito, poder estar perto da 

família. Sentimos que houve 

uma melhora na qualidade de 

vida dos colaboradores e na 

produtividade, e para a empresa, 

houve  redução de  custos”,  diz  

Camila. 

     Desafios 

     No entanto, mais de 25% dos 

empregados ouvidos numa pes-

quisa da Workana reclamaram 

exatamente da falta de condi-

ções para manter o trabalho em 

casa. A ausência de espaço es-

pecífico aparece em segundo lu-

gar na lista de queixas, com 

18,5% das opiniões. 

 

Live reuniu associados para 

troca de experiências sobre o 

novo formato de trabalho 

     Gerenciar a produtividade à 

distância também é um dos 

grandes desafios dos empresá-

rios, apesar dos ajustes e das 

inovações feitos ao longo de to-

do o período. Carlos Drechmer, 

da ACOM Sistemas, contou que 

teve dificuldades nos primeiros 

90 dias de migração para o mo-

delo. 

     “Tivemos perda de fatura-

mento e reduzimos a jornada em  

 
Evento promovido pela Assespro-PR debateu os desafios e as vantagens do home office 

25%. Nos três meses iniciais 

não conseguimos medir a pro-

dutividade”, disse. Hoje, as mé-

tricas foram refinadas e já ga-

rantem um relatório mais apu-

rado ao empregador do que o 

seu funcionário faz longe de 

seus olhos, com modelos que a-

pontam, aos empresários, as 

plataformas usadas e o período 

de permanência nelas. 

     O estímulo emocional que 

vem dos gestores também aju-

da: reuniões, videoconferências 

e chamadas deixam o colabo-

rador mais à vontade para levar 

suas demandas, o que melhora 

a comunicação e pode dar bons 

resultados no fim do mês. 

     “Se a pandemia da Covid 

trouxe colapsos, o mercado de 

trabalho se esforça para cami-

nhar em direção oposta”, finaliza 

Lucas Ribeiro, da Assespro-PR. 

N 

 

 

mendação é evitar ficar muito 

tempo na mesma posição diante 

do computador, fazer pausas pa-

ra alongamento, melhorar a pos-

tura e encostar o antebraço com-

pletamente na mesa ou nos a-

poios da cadeira ao digitar ou 

movimentar o mouse. 

N 
Revista CIPA 

Norminha 633, 22/07/2021 
  A chamada epicondilite lateral, 

também conhecida como “coto-

velo do tenista”, é uma condição 

dolorosa que ocorre quando os 

tendões desta parte do corpo es-

tão sobrecarregados. 

     Apesar do nome, ela não a-

contece apenas com os atletas. 

Pessoas que realizam atividades 

domésticas e atuam em profis-

sões como pintura, encanamen-

to e outras que exijam movi-

mentos repetitivos com os bra-

ços e pulsos também podem de-

senvolver a patologia. Apenas 

no Brasil, são mais de 150 mil 

casos por ano. 

     O risco de adquirir a patolo-

gia aumenta quando a pessoa 

participa de atividades ou tem 

uma ocupação que utilize exces- 

 

 

 

sivamente os músculos do ante-

braço e dos tendões e músculos 

ao redor da articulação do coto-

velo. “Na pandemia, tenho per-

cebido um aumento de queixas 

de pessoas que estão traba-

lhando em casa, principalmente 

pela falta da ergonomia correta 

para a realização do trabalho.”, 

afirma Bernardo Sampaio, dire-

tor do ITC Vertebral e Instituto 

Trata, unidades de Guarulhos. 

     O tratamento inicial é conser-

vador e o paciente é orientado a 

diminuir ou substituir as ativi-

dades que geram os sintomas. 

“Além de uso de analgésicos, u-

tilizar algum tipo de imobiliza-

ção pode ser benéfica quando 

necessário. Repouso relativo, fi-

sioterapia e terapia ocupacional 

também  contribuem  para a me- 

lhora do quadro”, explica. 

     De acordo com o fisiotera-

peuta, a maneira mais eficaz de 

prevenir a epicondilite lateral é 

fortalecer os músculos do ante-

braço, seja com pesos leves ou 

alongamentos antes das ativida-

des. 

     Para as pessoas que estão 

trabalhando em casa, a reco- 

Lesão antes conhecida apenas em atletas tem afetado 
profissionais em home office 

 

http://www.norminha.net.br/
https://carnet.ec/3yGAogw
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://revistacipa.com.br/lesao-antes-conhecida-apenas-em-atletas-tem-afetado-profissionais-em-home-office/
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FÓRMULAS DE PROTEÇÃO 

Indústria química investe em iniciativas para reduzir riscos a trabalhadores e à comunidade 
Norminha 633, 22/07/2021 
Por Sofia Jucon 

Originalmente publicado na Revista 

CIPA de Julho/Agosto/2021 

Clique aqui e assine a Revista 
CIPA agora mesmo 
 

  A indústria química é o terceiro 

maior segmento fabril no mundo 

e emprega mais de 10 milhões 

de pessoas. 

     No Brasil, é uma área de base 

que abastece todo o parque de 

transformação instalado no 

País, representando 10,4% do 

PIB industrial, além de atuar 

como vetor de desenvolvimento 

para diversas outras cadeias 

produtivas, por exemplo alimen-

tos, medicamentos, tintas, ferti-

lizantes e limpeza, entre outras. 

     A exposição do trabalhador 

em um ambiente que abriga su-

bstâncias diversas implica em 

riscos ocupacionais que vão 

desde a inalação de agentes quí-

micos nocivos ao contato de 

produtos tóxicos com a pele. 

Portanto, a gestão em segurança 

e saúde do trabalho é uma das 

ferramentas empregadas para 

prevenir e/ou controlar a exposi-

ção dos colaboradores a agentes 

químicos e toxicológicos, redu-

zir a ocorrência de acidentes e 

ainda contribuir para a proteção 

do meio ambiente. 

     Assim como em outros seg-

mentos produtivos, no escopo 

de medidas voltadas à seguran-

ça ocupacional na área química 

estão o uso adequado de equi-

pamentos de proteção individual 

(EPIs), a adoção de equipa-

mentos de proteção coletiva (EP 

Cs), além da necessidade de es-

tabelecer controle de riscos e 

prover treinamentos do conjunto 

de trabalhadores. 

     Entretanto, há ainda medidas 

mais amplas de gestão da segu-

rança. 

     Segundo a Associação Brasi- 

leira da Indústria Química (Abi-

quim), entre os principais avan-

ços para a adequada gestão dos 

 

 

 

riscos ocupacionais no setor, 

destaca-se o Programa Atuação 

Responsável, lançado em 1992, 

portanto, prestes a completar 30 

anos, que visa promover a me-

lhoria contínua do desempenho 

das empresas nas áreas de se-

gurança, saúde e meio ambien-

te, estabelecendo inclusive a co-

municação com a comunidade 

do entorno das fábricas e outras 

partes interessadas. 

     “O Sistema de Gestão do 

Programa Atuação Responsável 

oferece às organizações uma 

ferramenta para desenvolver, de 

maneira simples, objetiva e efe-

tiva, diretrizes relacionadas à 

saúde, à segurança e ao meio 

ambiente, considerando os pro-

cessos, produtos, instalações e 

serviços, tendo elementos e re-

quisitos específicos para o tema 

dos riscos ocupacionais”, argu-

menta Luiz Shizuo Harayashiki, 

gerente de Gestão Empresarial 

da Abiquim. 

     Indicadores ocupacionais 

     Uma pesquisa com os asso-

ciados da Abiquim para a pro-

dução dos indicadores do Pro-

grama Atuação Responsável, 

feita em 2020, com dados de 

2019, aponta que a frequência 

de acidentes com afastamento 

por milhão de horas de exposi-

ção entre as associadas efetivas 

da entidade foi de 1,07. Já a fre-

quência de acidentes sem afas-

tamento, por milhão de horas de 

exposição, atingiu o índice de 

3,56. 

     De acordo com Harayashiki, 

os indicadores do Atuação Res-

ponsável também contabilizam 

as informações dos sócios cola-

boradores da associação, cate-

goria de sócios da cadeia de 

valor da indústria química que 

agrega as empresas de trans-

porte, operadores logísticos e 

empresas de atendimento a e-

mergência. 

 

Luiz Shizuo Harayashiki, gerente 
de Gestão Empresarial da Abiquim 

     “Entre esses associados, a 

frequência de acidentes com a-

fastamento por milhão de horas 

de exposição foi de 3,3, já o 

fluxo de acidentes sem afasta-

mento por milhão de horas de 

exposição foi de 1,80”, ressalta 

o executivo. 

     Ele salienta ainda que nos úl-

timos 13 anos, as empresas do 

setor tiveram uma redução de 

64% na frequência de acidentes 

com afastamento (por milhão de 

horas de exposição), e redução 

de 81% na taxa de Gravidade 

dos Acidentes (dias perdidos e 

debitados por horas de exposi-

ção ao risco). 

     No ranking que contempla os 

níveis de acidentes e doenças o-

cupacionais no Brasil, Haraya-

shiki observa que a indústria 

química se encontra entre as 

mais bem classificadas, quando 

comparada a outros setores pro-

dutivos, mas isso não a torna 

confortável. 

     “Quando o tema é a seguran-

ça e saúde do trabalhador, te-

mos como compromisso a me-

lhoria contínua, como conceitua 

 

 

 

 

o próprio Sistema de Gestão do 

Programa Atuação Responsável, 

portanto, acompanhamos e tra-

balhamos continuamente para 

sempre melhorar o nosso de-

sempenho”, destaca. E acres-

centa: “desde 2006, quando a A-

biquim passou a publicar o Re-

latório de Desempenho dos In-

dicadores de Programa Atuação 

Responsável, a frequência de a-

cidentes tem caído a cada ano”. 

     No escopo de diretrizes que 

norteiam a indústria química, o 

Comitê Brasileiro de Química da 

ABNT (CB-10) trata da normali-

zação no campo da química e 

tem desenvolvido diversos tra-

balhos para auxiliar as indús-

trias do setor. 

     Camila Hubner Barcellos De-

vincentis, gerente de Assuntos 

Regulatórios e Comissões Seto-

riais da Abiquim, esclarece que 

a associação possui a Superin-

tendência do CB-10 desde 1994 

e atua em normalização no cam-

po da química, compreendendo 

produtos químicos orgânicos, 

produtos e preparados químicos 

diversos, envolvendo terminolo-

gia, requisitos, métodos de en-

saio e generalidades. 

     Embora as normas técnicas 

tenham caráter voluntário, Ca-

mila pontua que elas permitem 

assegurar aos seus usuários ca-

racterísticas desejáveis dos pro-

dutos químicos, como qualida-

de e confiabilidade. 

 

RISCOS VÃO DESDE INALAÇÃO DE 
AGENTES QUÍMICOS NOCIVOS A 

CONTATO DE PRODUTOS TÓXICOS 
COM A PELE 

     “Além disso, o processo de 

elaboração segue primícias in-

ternacionais, visando minimizar 

impactos adversos à saúde hu-

mana e ao meio ambiente, além 

de auxiliar a definir regras e es- 

tabelecer  estruturas,  dentro  de  

uma economia global, para faci-

litação do processo de inova-

ção”, completa. 

 

PROGRAMA ATUAÇÃO 
RESPONSÁVEL, LANÇADO EM 

1992 PELO SETOR, ESTÁ 
PRESTES A COMPLETAR 30 ANOS 

     A executiva cita que além do 

Programa Atuação Responsável, 

outras iniciativas globais dire-

cionam os trabalhos da Abi-

quim, visando reduzir impactos 

negativos à saúde humana e ao 

meio ambiente, como é o caso 

do  Capítulo 19 da Agenda 21 da 

Rio-92, a partir do qual a preo-

cupação mundial com a segu-

rança dos produtos químicos foi 

um grande desafio que se impôs 

à química. 

     Conforme Camila, dele deri-

varam as Convenções de Rotter-

dan e Estocolmo e o GHS – Sis-

tema Globalmente Harmonizado 

para Classificação e Comunica-

ção de Perigos de Produtos Quí-

micos. 

 

Camila Hubner Barcellos  
Devincentis, gerente de Assuntos 

Regulatórios e Comissões 
Setoriais da Abiquim 

     “Em 2002, a Rio+10 reforçou 

a importância da segurança dos 

produtos, ao estabelecer a Abor-

dagem Estratégica para a Gestão 

Internacional de Substâncias 

Químicas – SAICM; e o proces-

so das Conferências Internacio-

nais de Gestão de Químicos – IC 

CM, que buscam garantir o a-

tendimento à meta de minimiza-

ção de efeitos adversos à saúde 

e o meio ambiente”, lembra. 

     Para priorizar os assuntos re-

lacionados aos riscos ocupacio-

nais nas empresas, a Abiquim 

conta ainda com a Comissão 

Temática de Segurança, Saúde e 

Higiene do Trabalhador, que 

reúne mensalmente profissio-

nais especialistas no tema. Luiz 

Shizuo Harayashiki destaca que 

outras comissões da Abiquim 

também debatem e promovem 

ações voltadas à segurança do 

trabalhador e dos fornecedores 

de serviço para a indústria quí-

mica, como a Comissão Temá-

tica Consultiva do SASSMAQ, 

Comissão Temática de Gestão 

do Atuação Responsável, a Co-

missão  Temática de Preparação  

E Atendimento a Emergências – 

PAE, e a Comissão de Parceiros 

do Atuação Responsável, além 

do tema ser discutido transver-

salmente em outras Comissões 

Temáticas e Setoriais da entida-

de. 

     Ações prevencionistas 

     Dentro da indústria química 

há o segmento da petroquímica, 

que utiliza nafta e gás natural 

como matérias-primas básicas. 

    Renato de Assis Barbosa, Téc-

nico de Segurança do Trabalho, 

lembra que foram alcançados 

muitos avanços em relação nes-

ses segmentos. Ele destaca, por 

exemplo, os avanços da tecno-

logia. “É um nicho em constante 

atualização, representado por 

softwares de gestão, EPIs mo-

dernos e equipamentos de moni-

toramento mais resistentes, que 

vão sendo integrados às tecno-

logias comumente utilizadas”, o-

bserva. 

     O técnico cita também as al-

terações das NRs que permitem 

atualizar os procedimentos de 

segurança e saúde nas indús-

trias e os ganhos trazidos com a 

implantação do e-Social e do 

Programa de Gerenciamento de 

Riscos (PGR). “O e-Social cen-

tralizou as informações dos fun-

cionários no intuito de fiscalizar 

o cumprimento da legislação. E 

a implantação do PGR vai agre-

gar o gerenciamento dos riscos 

ocupacionais, utilizando técni-

cas eficazes e medidas para e-

vitar a ocorrência de efeitos da-

nosos”, assinala. 

 

Renato de Assis Barbosa, Técnico 
de Segurança do Trabalho 

     O técnico reforça que aci-

dentes com produtos químicos 

trazem várias implicações à se-

gurança do trabalhador, incluin-

do doenças de pele, doenças 

respiratórias crônicas (leves, 

moderadas ou severas), queima-

duras e corrosões na pele. “Po-

demos citar enfermidades que a-

fetam o sistema nervoso, ou que 

possam impactar e atingir diver-

sos órgãos do trabalhador, po-

dendo causar até doenças can-

cerígenas”, comenta Barbosa. 

Segundo ele, alguns produtos 

químicos são ototóxicos e po-

dem provocar perda auditiva o-

cupacional irreversível neuros-

sensorial, dentre eles solventes, 

dissulfeto de carbono, tolueno, 

estireno e tricloroetileno. 

Continua na página 06/13 
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RBSO traz artigo sobre prevalência de burnout em docentes 

Norminha 633, 22/07/2021 
     A Revista Brasileira de Saúde 

Ocupacional (RBSO) apresenta 

o artigo “Prevalência e fatores 

associados à síndrome de bur-

nout entre docentes da rede pú-

blica de ensino: estudo de base 

populacional”. O trabalho busca 

delinear a presença desse adoe-

cimento entre professores da e-

ducação básica de escolas pú-

blicas de um município de mé-

dio porte – Montes Claros (MG). 

     Segundo os autores, a “sín-

drome de burnout (SB), ou sín-

drome do esgotamento profis-

sional, constitui-se em uma res-

posta psicológica ao estresse la-

boral crônico de caráter inter-

pessoal e emocional”. O com-

prometimento cognitivo e afeti-

vo é uma das características e 

pode gerar condutas de indife-

renças, distanciamento inter-

pessoal e sentimento de culpa. 

Também podem ocorrer ansie-

dade, apatia, sintomas físicos e 

psicológicos. Há casos que le-

vam desde o absenteísmo e li-

cenças médicas frequentes até a 

incapacidade total para o traba-

lho. 

     Para realizar esse estudo epi-

demiológico, foram seleciona-

dos docentes do ensino funda-

mental e médio de escolas da 

rede estadual de ensino das zo-

nas urbana e rural. O questioná- 

 

 

 

 

 

rio autoaplicável abordava ques-

tões sociodemográficas; aspec-

tos de formação e ocupação; sa-

tisfação com o trabalho; condi-

ções laborais; e perfil de saúde. 

Para identificar a ocorrência de 

SB, foi utilizada a versão em 

português do instrumento “Cu-

estionario para la Evaluación del 

Síndrome de Quemarse por el 

Trabajo (CESQT)” validada para 

a população de professores bra-

sileiros. 

     Houve a participação de 745 

docentes, das quais mais de 

80% eram mulheres. Consta-

tou-se a prevalência de 13,8% 

de acometimento de SB-total 

entre os docentes, e as dimen-

sões mais prevalentes do CE 

SQT, que estão relacionadas ao 

burnout, foram o “desgaste psí-

quico” (39,4%) e a “ilusão pelo 

trabalho” (19,7%). “A probabili-

dade de ser acometido pela SB 

foi maior entre os docentes mais  

 

 
Estudo abrange professores da educação básica de escolas 
públicas de um município de médio porte de Minas Gerais 

novos, com filhos, que eram 

concursados/efetivos, que esta-

vam insatisfeitos com o traba-

lho, que apresentavam desejo de 

mudar de profissão e que relata-

ram a falta de apoio da direção 

escolar como incômodo relacio-

nado ao trabalho”, analisam os 

autores. 

     O artigo ainda traz uma com-

paração entre os resultados en-

contrados em Minas Gerais com 

estudos realizados em outros 

estados brasileiros e diferentes 

países. “Espera-se que os resul-

tados deste estudo possam nor-

tear as diretrizes de políticas pú-

blicas de prevenção e promoção 

da saúde ocupacional dos do-

centes, com vistas a estabelecer 

intervenções, com estratégias de 

enfrentamento sobre as variá-

veis laborais e psicossociais, de 

modo a prevenir a ocorrência da 

síndrome de burnout nessa ca-

tegoria profissional”, concluem 

os pesquisadores. 

     Conheça a edição completa 

da RBSO no SciELO. 

N 

Norminha 633, 22/07/2021 
       A Marfrig deverá pagar uma 

multa de R$ 100 mil após uma 

vistoria de oficiais da Justiça do 

Trabalho ter verificado o des-

cumprimento de medidas contra 

a covid-19 na planta em Ji-Pa-

raná (RO), depois de ter sido 

barrada na entrada da unidade, 

segundo o Tribunal Regional do 

Trabalho (TRT) da 14ª Região. 

     A unidade tinha sido interdi-

tada dia 16/7 por decisão da 1ª 

Vara do Trabalho de Ji-Paraná, 

mas a interdição foi suspensa a-

pós audiência com representan-

tes da empresa, do MPT e do 

sindicato dos trabalhadores, 

presidida pelo juiz Carlos Antô-

nio Chagas Jr. (19/07) 

Continuação da página 05/13 

     “A exposição a produtos quí-

micos tóxicos a médio e longo 

prazos produz danos à saúde do 

trabalhador de forma conside-

rável ou até severa, podendo ser 

por inalação de gases e vapores 

presentes no ambiente de traba-

lho, intoxicação e contato com a 

pele e olhos, por isso, devemos 

ficar atentos o tempo todo”, ad-

verte o especialista. 

     Para a prevenção contra ris-

cos e doenças, as empresas quí-

micas e petroquímicas adotam o 

uso de numerosos tipos de EPI, 

a depender do processo envol-

vido, manuseio, produto e ou-

tros fatores. 

     São equipamentos funda-

mentais para impedir incidentes 

ou acidentes durante os pro-

cessos produtivos, manuseio, 

armazenagem, transporte, de-

sembarque, até mesmo durante 

o deslocamento do pessoal den-

tro das plantas. 

 

AÇÕES VISAM EVITAR ACIDENTES 
DURANTE PRODUÇÃO, 

MANUSEIO, ARMAZENAGEM E 
TRANSPORTE DE PRODUTOS 

  Harayashiki, da Abiquim, men-

ciona que a definição do EPI re-

comendado passa por uma ava-

liação dos perigos e riscos ao 

qual o profissional está exposto 

durante a manipulação deles, e 

isso só é possível pela avaliação  

 

Justiça do Trabalho multa Marfrig 
em Ji-Paraná 

     A decisão inicial que definiu 

a interdição e multa ocorreu a-

pós denúncia apresentada pelo 

Sindicato dos Trabalhadores 

nas Indústrias de Alimentação 

do Estado de Rondônia (Sintra-

Intra/RO) e pelo MPT sobre o 

descumprimento de medidas 

sanitárias. 

     Após a denúncia, a entrada 

de oficiais do Trabalho para vis-

toriar a empresa teria sido difi-

cultada, com exigência de rela-

tórios e exames contra a covid-

19, o que atrasou a inspeção e 

motivou a definição da multa pe-

lo juiz. Após a entrada na planta, 

a vistoria verificou descumpri-

mento de medidas de distancia-

mento social. N Carnetec 

de um profissional da área de 

SST da empresa. 

     “Reforçamos que os riscos 

químicos estão presentes em di-

ferentes ambientes de trabalho 

e, para garantir a proteção do 

trabalhador, é preciso conheci-

mento e informação”, atenta. 

 

EM 13 ANOS, EMPRESAS 
REGISTRARAM QUEDA DE 64% 
NA FREQUÊNCIA DE ACIDENTES 

COM AFASTAMENTO 

     Entre os EPIs, o técnico Re-

nato Barbosa enumera que estão 

capacete, calçados de seguran-

ça, óculos de proteção, face shi-

eld, luvas recomendadas para tal 

atividade, protetores auditivos, 

uniformes ou macacões e prote-

tores respiratórios, especial-

mente máscaras e respiradores 

que atendam a requisitos para 

manusear, transportar e armaze-

nar produtos químicos. Quanto 

aos EPCs adotados nesse tipo 

de indústria, ele cita o guarda-

corpo e corrimão, enclausura-

mento de máquinas, aterramen-

to elétrico, bloqueio de válvulas 

e disjuntores, sensores de pre-

sença, proteção de partes mó-

veis e rotativas, dispositivos de 

bloqueio e etiquetagem, alguns 

comandos de acionamento, por 

exemplo, o bimanual, e detec-

tores de fumaça. 

    Treinamentos e campanhas e-

ducativas junto aos trabalhado-

res, visando a adequada gestão 

dos riscos ocupacionais, são a-

pontados como imprescindí-

veis. 

     Nesse ponto, Barbosa salien-

ta que informação é tudo. “Trata-

se de uma engrenagem que pre-

cisa estar alinhada para as em-

presas obterem bons resultados, 

uma vez que através de treina-

mentos e campanhas consegui- 

mos transmitir e conscientizar 

com informações corretas e atu-

alizadas os colaboradores. Ou-

tro fator é que uma boa equipe 

multidisciplinar consegue aten-

der tanto a área de saúde, cam-

panhas educativas, de seguran-

ça e meio ambiente, assim como 

os treinamentos comportamen-

tais e motivacionais”, salienta. 

     Nessa linha, Harayashiki, por 

sua vez, cita que a Abiquim dis- 

ponibiliza em seu site o Manual 

de Implantação e Roteiro para 

Auditoria do Sistema de Gestão  

 

 

 

 

do Programa Atuação Respon-

sável, com subsídios, recomen-

dações e boas práticas que po-

dem ser adotados para a de- 

monstração de conformidade 

das empresas com o Programa 

Atuação  Responsável,  além  de 

ajudar as empresas e organis-

mos certificadores na captação 

de evidências durante a realiza-

ção de auditorias, e incluir infor-

mações que demonstram a com-

patibilização dos requisitos do 

Sistema de Gestão do Atuação 

Responsável com outras normas 

ligadas ao meio ambiente e se-

gurança do trabalho. 

     Contra a covid-19 

     Em tempos de pandemia, Ha-

rayashiki destaca que o setor 

criou ações como o guia “Co 

vid-19: Recomendações para 

Motoristas e Destinatários no 

Transporte de Produtos Quími-

cos”, focado em motoristas, 

transportadores rodoviários, 

embarcadores e destinatários, e 

o “Guia Orientativo para a Con-

tinuidade das Atividades Face à 

Pandemia de Covid-19”, para 

auxiliar as empresas a manterem 

e/ou retomar suas operações 

com foco na saúde e segurança 

dos colaboradores, trabalhado-

res terceirizados e clientes. 

     O técnico de segurança do 

trabalho Renato Barbosa destaca 

que as medidas gerais contra a 

doença também se aplicam ao 

setor, como a aferição de tempe-

ratura, manter banheiros e vesti-

ários higienizados, evitar aglo-

meração, dispor de lavatórios 

para as mãos e dispor de álcool 

em gel, além de orientar os co-

laboradores para que equipa-

mentos de contato manual se-

jam limpos e higienizados regu-

larmente. N 
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Pesquisa mostra que 60% da população que está trabalhando de 
casa quer retornar ao escritório 

Norminha 633, 22/07/2021 
   Retornar ao trabalho depois de 

um longo período de home of-

fice é um desafio para as em-

presas, já que é necessário criar 

um ambiente seguro contra a Co 

vid-19 e a favor da saúde física 

e mental de seus funcionários. 

     Embora haja receio quanto à 

transmissão da Covid-19, uma 

pesquisa realizada pela consul-

toria Adecco mostrou que mais 

de 60% da população que está 

trabalhando de casa quer retor-

nar ao escritório. Os que prefe-

rem permanecer em home office 

por medo de pegar o corona-

vírus é de apenas 7%.  

     Além disso, de acordo com 

um levantamento do NZN Intelli-

gence, em parceria com o Esta-

dão Summit Mobilidade Urbana, 

dos 2,2 mil respondentes, 83, 

5% deles afirmaram receio 

quanto à segurança contra o co- 

Setor de inovação mapeia gargalos para enfrentar déficit de profissionais em TI 

 

Setor de TI terá déficit de 408 

mil profissionais até 2022 

Norminha 633, 22/07/2021 
   O setor de tecnologia da infor-

mação (TI) enfrenta um grande 

desafio: o déficit de profissio-

nais. Estudos do mercado apon-

tam que, no Brasil, essa carência 

deve equivaler a mais de 408 mil 

postos de trabalho até 2022. De-

vido à escassez de pessoal, as 

perdas acumuladas nos últimos 

dez anos (2010-2020) alcançam 

R$ 167 bilhões. 

     Os dados são de um levan-

tamento da Softex, organização 

social voltada ao fomento da á-

rea de TI e que integra o Projeto 

TechDev Paraná, iniciativa que 

reúne entidades empresárias e 

públicas com o objetivo de de-

senvolver atividades de TI. Entre 

elas estão a regional paranaense 

da Associação das Empresas 

Brasileiras de Tecnologia da In-

formação  (Assespro-PR), o Go- 

 
Psicólogas falam sobre o desafio de acolher os funcionários 

após longo período em home office, já que o isolamento social 
fez com que a saúde mental deixasse de ser tabu 

ronavírus no transporte público 

durante a pandemia. 

     Mas os desafios vão além do 

ambiente empresarial e do 

transporte. “Hoje, sair das qua-

tro paredes que nos protegem 

contra o mundo lá fora ficou 

mais difícil porque nos acostu-

mamos ao isolamento”, explica 

a psicóloga Patrícia Lenine. 

“Muitas pessoas desenvolveram 

a chamada Síndrome da Gaiola, 

que é medo da interação social e 

não saber como lidar com o no-

vo mundo”, completa.  

     A saúde mental entrou em 

pauta, mais do que nunca, por 

ter se agravado durante este pe-

ríodo de pandemia. Uma pes-

quisa realizada pela Associação 

Brasileira de Psiquiatria (ABP), 

mostrou que 47,9% das pes- 

soas tiveram aumento de seus 

atendimentos desde o início do 

isolamento  social.  Além  disso, 

verno do Estado e o Ministério 

da Ciência, Tecnologia e Infor-

mação. 

     Para tentar resolver o pro-

blema, atualmente, o projeto a-

plica duas pesquisas para iden-

tificar gargalos e demandas em 

recursos humanos do setor. 

     Uma pesquisa busca obter o 

mapeamento das vagas existen-

tes na área e averiguar onde é 

recorrente a carência de mão de 

obra. É voltado a empresas, que 

respondem a um formulário com 

questões relacionadas ao porte, 

segmento de atuação e perfil do 

empreendimento; e ainda sobre 

formas de recrutamento de pes-

soal, de estágio, de manutenção 

de colaboradores, entre outras 

questões referentes à gestão de 

pessoas. 

     Por sua vez, a segunda pes-

quisa tem o objetivo de inves-

tigar competências necessárias 

de hard skills e soft skills. O pri-

meiro termo significa o conjunto 

de habilidades profissionais ti-

das como quantificáveis, isto é, 

que podem ser mensuradas de 

alguma forma. Por exemplo, 

certificações  obtidas  pelos pro- 

67,8% dos psiquiatras infor-

maram ter pacientes que nunca 

tiveram acompanhamento antes, 

já 69,3% dos profissionais aten-

deram pacientes reincidentes, 

ou seja, os que já tinham rece-

bido alta mas tiveram recaída de 

seus sintomas. 

     “A saúde mental sempre pre-

cisou de atenção, mas ocupava 

o cargo de tabu. Entretanto, atu-

almente ela está entrando em fo-

co, já que tantas pessoas estão 

sofrendo com doenças mentais 

decorrentes do isolamento so-

cial”, explica a psicóloga Chris-

tiane Valle. Patrícia Lenine com-

pleta dizendo que “por isso, 

mais do que nunca, é necessário 

cuidar dessas pessoas. Quando 

falamos do retorno ao trabalho, 

por exemplo, as empresas pre-

cisam ter como estratégia o cui-

dado com a saúde mental de 

seus funcionários, é benéfico 

para ambos os lados, já que tra-

balhadores saudáveis física e 

mentalmente são mais lucrati-

vos”. 

     Christiane Valle também dá 

algumas dicas de como acolher 

os funcionários em tempos tão 

difíceis. “A empresa é o local em 

que as pessoas passam a maior 

parte do tempo, por isso é ne-

cessário cuidar para que se sin-

tam à vontade. Por isso, crie pa-

lestras e apresentações para fa- 

lar sobre a importância da saúde 

mental; ouça-os e garanta que 

se  sintam à  vontade para  falar 

fissionais, sua formação acadê-

mica e complementar, entre ou-

tras características. Já o termo 

soft skills diz respeito a com-

petências mais subjetivas, como 

criatividade, inteligência emo-

cional e pensamento analítico. 

     Para o diretor-presidente da 

Assespro-PR, Lucas Ribeiro, o 

diagnóstico vai permitir tanto a 

empreendedores como a gesto-

res públicos estabelecerem a-

ções mais efetivas em prol do 

desenvolvimento do setor de 

inovação. O dirigente destaca o 

protagonismo do Paraná nesse 

cenário de potencialidades na á-

rea de tecnologia da informação.  

sobre a saúde mental; incentive-

os a fazer acompanhamento psi-

cológico e crie um plano para 

sua empresa ter psicólogos es-

pecializados no ambiente corpo-

rativo”, completa. 

     Zero Barreiras - Psicologia 

Online – É um grupo de psicó-

logos que realizam atendimen-

tos online e prezam pela saúde 

mental corporativa.  

     Responsáveis Técnicas:  

     - Christiane Valle, formada 

em Psicologia pela PUC-Rio, 

1995. Pós-Graduação em Psi-

cologia Clínica pela PUC-Rio, 

2007. Psicóloga responsável 

pelo departamento Qualidade de 

Vida na Nephro Consultoria, 

desde 2008; Consultório parti-

cular, foco em doença crônica, 

desde 2000; Psicóloga-assis-

tente Hospital Barra D’Or, 1998-

2001 - CRP/RJ 23227;  

     - Patrícia Lenine, psicóloga 

formada pela UERJ, com espe-

cialização em Gestalt Terapia, 

Programação Neurolinguística e 

Coaching. Com mais de 20 anos 

de experiência profissional, vem 

estudando sobre as técnicas 

corporais no processo psicote-

rapêutico - CRP/RJ 20557. 

 

Instagram: @zerobarreiras 

LinkedIn: 

@zerobarreiraspsicologia 

Twitter: @zerobarreiras 

Facebook: @zerobarreiras 

N 
 

 
Escassez de mão de obra na área deve passar dos 400 mil 

postos de trabalho no Brasil até 2022; pesquisa de projeto no 
Paraná identifica demandas. 

Por isso, assinala ser funda-

mental a participação das em-

presas nas duas pesquisas em 

andamento dentro do TechDev 

Paraná. 

 

Lucas Ribeiro 

     “De acordo com Acate Tech 

Report 2020, o Paraná é o se-

gundo estado em faturamento 

em TI – no último período, re-

gistrou crescimento de 25,4%. 

Plataforma de aprendizagem para 
colaboradores da BRF supera 2 mi 

de cursos concluídos 
Norminha 633, 22/07/2021 
    Criada em 2019, a plataforma 

on-line da Academia BRF, que 

reúne vídeos, palestras e semi-

nários de formação pessoal e 

profissional, superou em junho 

a marca de 2 milhões de cursos 

concluídos, informou a empresa 

na semana passada. A média é 

de 15 cursos por colaborador 

que, por iniciativa própria, utili-

za a Academia para se qualificar. 

     O conteúdo oferecido nos 

cursos vai de hábitos e compor-

tamento, como relações inter-

pessoais, a técnicas comerciais, 

políticas de qualidade e gestão, 

com alternativas de cursos rápi-

dos e outros mais aprofunda-

dos, com até quatro horas. São 

mais de 2,5 mil vídeos, textos e 

outros formatos de conteúdo, 

em seis idiomas: português, in-

glês, espanhol, turco, árabe e 

tailandês. Além de contar com 

materiais produzidos por espe-

cialistas, a plataforma tem espa-

ço para conteúdos gerados pe-

los próprios colaboradores, que 

podem compartilhar, por exem-

plo, treinamentos criados em 

suas unidades. 

   “Os colaboradores são os res-

ponsáveis por conduzir o negó-

cio de maneira alinhada com 

nossos valores, práticas e pro-

pósitos”, disse em nota Thiago 

Pereira, gerente executivo de Ta-

lent & Learning da BRF. “Seu 

desenvolvimento é um dos prin- 

É, ainda, o segundo estado em 

número de novos profissionais 

formados e o quarto em folha 

salarial no total das atividades 

econômicas no Brasil”, expõe 

Ribeiro, que também é CEO do 

ROIT BANK - accountech e fin-

tech do Paraná. Atividades de 

agricultura e pecuária, indústria 

de alimentos e smart grid (ges-

tão automatizada do setor elé-

trico) estão entre os destaques 

em geração de empregos em TI, 

no Paraná, cita o dirigente. 

     Enfrentar a falta de mão de 

obra qualificada é fundamental 

para o Brasil não deixar escapar 

a oportunidade de ser referência 

no mercado global de TI, adverte 

Ribeiro. Atualmente, o país é o 

10º maior do mundo, e líder na 

América Latina, respondendo 

por 40% desse mercado régio-

nal, segundo a Associação Bra-

sileira das Empresas de Soft-

ware (ABES). 

     O TechDev Paraná foi lança-

do em novembro último. Ribeiro 

ressalta a sinergia dos atores 

envolvidos. “O objetivo é o de 

promover o ecossistema de tec-

nologia e inovação do Paraná co 

cipais pilares para o fortaleci-

mento da companhia e, portan-

to, garantir treinamento e educa-

ção constantes é fundamental.” 

     Um dos mais assíduos estu-

dantes da Academia BRF é o co-

ordenador administrativo Mar-

cos Mendes, que trabalha na u-

nidade de Carambeí (PR). Desde 

2019, Mendes fez 139 cursos, 

todos voltados para técnicas de 

gestão. “Tenho me capacitado 

em resolução de conflitos, de-

senvolvimento emocional, ges-

tão ágil, ferramentas que ajudam 

muito em meu dia a dia na em-

presa e no trabalho em equipe 

com os colegas”, disse Mendes 

na mesma nota. “A todo mo-

mento, lembro e aplico conteú-

dos que aprendi nos cursos.” 

     Em Paranaguá (PR), o analis-

ta de manutenção Matheus Pon-

tes chegou há seis meses na 

empresa e incluiu em sua rotina 

os cursos na plataforma da Aca-

demia BRF. “Eles me ajudam 

muito na mudança de hábitos e 

no autoconhecimento. Aprendi 

por exemplo que, em vez de in-

dicar o que deve ser feito, con-

seguimos um melhor resultado 

se explicamos o processo e o 

motivo do que deve ser feito. O 

aprendizado deve ser permanen-

te”, disse Pontes. 

      Na unidade de Serafina 

Corrêa (RS), a estagiária Mônica 

Censi fez 180 cursos em menos 

de um ano. N 

nectando empresas, universida-

des, instituições de ciência e 

tecnologia e setor público”, su-

blinha o diretor-presidente da 

Assespro-PR. 

     MAIS INFORMAÇÕES 

     Sobre o TechDev Paraná: 

https://www.youtube.com/watch

?v=6OrDqrBW-40  

     Sobre a Assespro-PR: 

https://www.assespropr.org.br/  

     PESQUISAS 

     Mapeamento de vagas e ca-

rência de mão de obra: 

https://forms.gle/Zzo4E9NBmjq

ThiW17  

     Mapeamento Competências 

Necessárias de Hard e Softskills: 

https://forms.gle/c3U5GSBejWJ

uBYMs5  

N 

Divulgue sua 
empresa aqui na 

Norminha e coloque 
seus produtos e 

serviços nas palmas 
das mãos de mais de 

4 milhões de 
profissionais pelo 

Brasil a fora 
18 99765-2705 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.youtube.com/watch?v=6OrDqrBW-40
https://www.youtube.com/watch?v=6OrDqrBW-40
https://www.assespropr.org.br/
https://forms.gle/Zzo4E9NBmjqThiW17
https://forms.gle/Zzo4E9NBmjqThiW17
https://forms.gle/c3U5GSBejWJuBYMs5
https://forms.gle/c3U5GSBejWJuBYMs5
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Norminha 633, 22/07/2021 
  Os julgadores da Quinta Turma 

do Tribunal Regional do Traba-

lho da 3ª Região (MG) confir-

maram a decisão que rejeitou 

pedido de pagamento das horas 

extras a uma empregada domés-

tica. O fato de a ex-patroa não ter 

apresentado os controles de ho-

rário nos autos não foi consi-

derado suficiente para reconhe-

cer a jornada alegada na inicial, 

tendo em vista o conteúdo do 

depoimento da própria profis-

sional. 

     Após ter o pedido negado pe-

lo juízo da Vara do Trabalho de 

Teófilo Otoni, a trabalhadora re-

correu da decisão. Ela alegou 

que trabalhava de segunda-feira 

a sábado, das 8h às 17h, sem in-

tervalo intrajornada. Sustentou 

que a empregadora não cumpriu 

a obrigação de registrar a jor-

nada, nos termos do artigo 12 da 

Lei Complementar nº 150/2015. 

     Ao proferir o voto condutor, o 

desembargador Manoel Barbosa 

da Silva, relator, observou não 

desconhecer que o dispositivo 

citado, em vigor desde junho de 

2015, tornou obrigatório o con- 

Falta de controle de horário não 
garante direito a horas extras a 

doméstica de Minas Gerais 

 
Depoimento da própria profissional evidenciou autonomia na 

organização da prestação dos serviços, com reflexos na 
jornada cumprida 

trole de ponto do empregado 

doméstico. Entretanto, explicou 

que a ausência de controle de 

horários pela empregadora não 

acarreta, por si só, a aplicação 

da jornada contida na petição 

inicial. Principalmente porque, 

no caso, a própria trabalhadora 

declarou, em audiência, "que 

não havia ninguém na casa 

quando a depoente estava traba-

lhando para conferir seus horá-

rios". 

 

     Para o relator, “é razoável 

concluir que a autora possuía 

autonomia na organização da 

prestação dos serviços e que 

sua jornada não extrapolava a 8ª 

hora diária e a 44ª semanal”. 

Com esses fundamentos, negou 

provimento ao recurso. Os inte-

grantes da Turma acompanha-

ram o voto. 

N 
Fonte: TRT da 3ª Região (MG) 

 

FAS Advogados debate o panorama atual da inclusão social de PcD´s nas empresas 

Norminha 633, 22/07/2021 
      Neste mês é celebrado os 30 

Anos de existência da Lei de Co-

tas (8213/91), que garantiu a 

contratação de pessoas com de-

ficiência e reabilitados em em-

presas. Por isso, a próxima edi-

ção do FAS + SIMPLES, que a-

contece segunda-feira (26/07), 

às 17h30, abordará o atual pa-

norama da inclusão social nas 

empresas e os desafios que a-

inda persistem após três déca-

das de vigência da lei. Realizado 

pelo Focaccia, Amaral e Lamo- 

nica  Sociedade  de  Advogados 

Norminha 633, 22/07/2021 
          A Seara lança neste mês a 

plataforma SuperAgroTech, a 

primeira do mundo com ecos-

sistema de benefícios e gestão 

de recursos naturais e de negó-

cio para os produtores integra-

dos, informou a empresa na sex-

ta-feira (16). 

     A novidade vai beneficiar 

mais de 9 mil produtores de a-

ves e suínos que fornecem com 

exclusividade para a Seara e 

futuros parceiros, e possibilitará 

a gestão 100% digital das gran-

jas. Toda a rotina, relatórios e 

documentações passam a ope-

rar na nuvem, com ajuste de 

processos e ganho de tempo. 

     O integrado também contará 

com um e-commerce exclusivo 

de insumos e equipamentos, ca-

nal de comunicação, condições 

especiais de créditos e monito-

ramento em tempo real das 

granjas. 

     A Seara criou uma estrutura 

dedicada para acelerar os avan-

ços nas granjas e dar suporte ao 

integrado na gestão de recursos 

do negócio. A empresa fechou 

parceria com o Google Cloud, 

start-ups de tecnologia e insti-

tuições financeiras com condi- 

ções exclusivas. 

     “Queremos apoiar o nosso 

integrado com recursos para 

que ele tome as melhores deci-

sões, por consequência tenha 

mais rentabilidade. A plataforma 

SuperAgroTech é uma iniciativa 

pioneira, que garantirá atendi-

mento personalizado e benefí-

cios múltiplos a nossos integra-

dos”, disse o diretor executivo 

de Inovação Tecnológica da Se-

ara, Rafael Sousa, em nota. 

     Score Seara 

     Uma metodologia inovadora 

possibilitará que os integrados 

usufruam de mais benefícios 

dentro do ecossistema. Serão u-

sados os dados de desempenho 

 

 

 

 

 

 (FAS Advogados), a inscrição 

para a live está disponível pelo 

link: https://is.gd/LeideCotas. 

     Neste episódio, o tema será 

debatido pelos especialistas da 

área Trabalhista do FAS Advo-

gados, dr. Luiz Eduardo Amaral 

de Mendonça, que é mestre em 

direito do trabalho e membro 

pesquisador do GETRAB-USP; e 

dra. Rosana Tagusagawa, que 

possui certificação em Enqua-

dramento de Pessoas com Defi-

ciência, pela Associação Paulis- 

ta de Medicina, e no Programa 

de  Formação  MDI  (Mestre  em 

Diversidade Inclusiva). 

     O FAS + SIMPLES é um pro-

jeto de lives, de curta duração, 

idealizado pelo FAS Advogados, 

que tem como objetivo de ex-

plicar, do ponto de vista jurí-

dico, mas de forma descom-

plicada temas relevantes que 

impactam na gestão das empre-

sas e, também, na vida das pes-

soas.  

     O escritório atua nas áreas 

Trabalhista, Tributária, Societá- 

rio/M&A, Cível, Direito da Co-

municação, Tecnologia, Bancá-

rio, Meios de Pagamento e Fin- 

techs. E, a cada episódio, os es-

pecialistas de um ou mais seg-

mentos se reúnem para abordar 

o tema mais relevante de cada 

segmento no momento. 

Agenda: 

30 Anos da Lei de Cotas de PcD 

e Reabilitados - Panorama atual 

da inclusão social voltado para 

empresas 

Quando: Segunda-feira, dia 26 

de julho 

Horário: 17h30 

Inscrição: 

https://is.gd/LeideCotas 

N      

 

 

 

Ribas, afirma uma das grandes 

contribuições desse projeto é a 

retenção do jovem no campo, ao 

tornar a atividade mais tecno-

lógica e interessante para as no-

vas gerações. 

     “Temos famílias que passam 

essa tradição para os filhos e is-

to significa crescimento e gera-

ção de empregos. Essa plata-

forma se soma às iniciativas que 

já temos para melhorar a qua-

lidade de vida dos integrados, a 

comunicação entre empresa e 

parceiro e gerar cada vez mais 

valor para o trabalho que rea-

lizamos no campo ao melhorar a 

eficiência e aspectos de susten-

tabilidade”, disse Ribas na mes-

ma nota. N Revista Carnetec 

 

 

Seara lança plataforma pioneira para gestão 100% digital de granjas 
no campo, o potencial de crédito 

no mercado de cada granjeiro e 

os indicadores socioambientais, 

como redução de consumo de 

água, eficiência energética e 

destinação de resíduos, para cri-

ar uma pontuação geral para os 

integrados – chamada Score Se-

ara. 

     Segundo a empresa, quanto 

melhor o score, mais facilidades 

de crédito o produtor integrado 

terá disponível, assim como 

descontos em um e-commerce 

exclusivo, disponível pelo apli- 

cativo, para adquirir itens ne-

cessários à operação das gran-

jas: equipamentos, insumos e 

combustível. A gestão financeira 

e de negócio já está disponível 

para 100% dos integrados via 

aplicativo com o lançamento da 

plataforma. 

     “Cada centavo que o inte-

grado economiza com recursos 

se torna em ganho para ele, além 

de ter uma granja mais susten-

tável. O que vamos fazer é apoiá-

lo nessa gestão inteligente. Esse 

score poderá aumentar o acesso 

dos integrados a crédito porque 

usa uma metodologia já vali-

dada por instituições financeiras 

e ainda oferece uma análise de 

indicadores socioambientais, 

cada vez mais valorizados pelo 

mercado”, disse Sousa. 

     Tecnologia de ponta 

     Como parte da plataforma, 

um projeto piloto de Sensores 

IoT, que usa a tecnologia “in-

ternet das coisas”, está em na-

damento nas granjas que aten-

dem as unidades de Forqui-

lhinha (SC) e Montenegro (RS). 

Os sensores permitirão o moni-

toramento em tempo real do 

bem-estar dos animais, com 

dispositivos que fornecem infor-

mações de temperatura e úmida-

de do ambiente, qualidade do ar, 

peso e até comportamento. 

     Com o  sistema, que  integra 

 

conectividade e inteligência arti- 

ficial, será possível aumentar a 

produtividade, usar de maneira 

mais sustentável recursos, co-

mo água e energia, além de au-

mentar a biossegurança, ao li-

mitar a movimentação de pes-

soas nas granjas. 

     Os integrados também terão 

mais liberdade para acompanhar 

a granja a distância, garantindo 

bons resultados e qualidade de 

vida. A expectativa da Seara é 

que a tecnologia seja instalada 

em todas as granjas até 2022 e 

os dados coletados criem uma 

base para a gestão de toda a 

companhia. 

     O diretor de Excelência Agro-

pecuária da Seara, José Antonio 

 

Não deixe a proteção virar risco: 
Aprenda a vestir e a tirar seu EPI 

corretamente 
Norminha 633, 22/07/2021 
Tão importante quanto escolher materiais funcionais para a equipe, 

é ficar atento às dicas de manuseio, armazenamento e cuidados dos 

equipamentos de proteção. 

     DuPont™ Tyvek® é um excelente aliado contra riscos químicos e 

biológicos – inclusive para quem está na linha de frente da Covid-19 

– trazendo conforto e segurança para quem usa. Essa tecnologia, 

quando aliada aos cuidados essenciais, garante resultados incom-

paráveis. 

     Neste artigo, vamos ensinar a manusear toucas, luvas, macacões, 

respiradores, Face Shield e muito mais. Só assim, unindo a tecnolo-

gia incomparável da DuPont e o comprometimento das boas práticas 

da equipe é possível garantir uma segurança integrada e ainda mais 

eficaz. Vamos lá? 

     Antes de tudo: álcool em gel é fundamental! 

     No cenário em que estamos vivendo, fazer o uso constante e cons-

ciente do álcool em gel é muito importante. Por isso, siga as reco-

mendações da organização Mundial da Saúde e, antes de iniciar qual 

Continua na página 09/13 

http://www.norminha.net.br/
http://www.csjt.jus.br/web/csjt/noticias3/-/asset_publisher/RPt2/content/id/9263760
https://is.gd/LeideCotas
https://is.gd/LeideCotas
https://www.carnetec.com.br/Industry/News/Details/100309
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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     O contrário também é verda-

deiro. Estudos demonstraram 

que o aumento dos níveis de 

hidratação tem efeitos benéficos 

na função cognitiva, melhoran-

do o humor, a energia e a a-

tenção. 

     Garantir que permaneçamos 

regularmente hidratados (cerca 

de 2l/dia) em adultos garante o 

funcionamento cognitivo ade-

quado, e mesmo um período de 

desidratação leve pode afetar 

negativamente o humor e a me-

mória. 

     O que você pode fazer 

     Para manter seu cérebro ade-

quadamente hidratado, é reco-

mendado que as mulheres con-

sumam 2 a 2,7 litros (8 a 11 xí-

caras) e os homens consumam 

2,5 a 3,7 litros (10 a 15 xícaras) 

de líquidos por dia, embora as 

necessidades individuais pos-

sam variar dependendo do nível 

de atividade de cada um. 

     Dieta e exercícios também 

são componentes importantes 

para se manter hidratado. As 

diretrizes de hidratação referem-

se ao consumo de todos os lí-

quidos, não apenas quantos co-

pos de água potável bebemos 

por dia. No entanto, é contrapro-

ducente começar a beber mais 

bebidas carregadas com açúcar 

ou adoçantes artificiais, uma vez 

que apresentam seus próprios 

riscos à saúde. 

 

     Nossos corpos obtêm água 

de várias fontes nutricionais, in-

cluindo muitos alimentos sau-

dáveis ricos em minerais, por-

tanto, é possível obter níveis a-

dequados de hidratação incor-

porando mais alimentos ricos 

em água em sua dieta. Alguns a-

limentos nutritivos e ricos em 

água incluem melão, laranja, 

frutas vermelhas, alface, pepino 

e tomate. 

     Você também pode preservar 

o conteúdo de água armazenado 

em seu corpo por meio de exer-

cícios de condicionamento de 

força que aumentam a massa 

muscular. 

 

     E claro, nunca se esqueça de 

usar os EPIs para Altas Tempe-

raturas, como o Conjunto Alu-

minizado e o Capuz Forneiro pa-

ra se manter seguro! N 

Pedro Bezerra 
SUPREMA 

A desidratação pode prejudicar a 
função cognitiva? 

 

     Muitas dores de cabeça diá-

rias podem ser atribuídas à de-

sidratação leve. Assim, esses fa-

tores podem desempenhar um 

papel na função cognitiva redu-

zida quando desidratado. 

     Efeitos da hidratação na fun-

ção cerebral 

     Em um estudo, bebedores 

habituais de alto volume de água 

(maior que 2l/dia) foram solici-

tados a reduzir sua ingestão para 

1l/dia, e bebedores de baixo vo-

lume (menos de 1,2l/dia) foram 

solicitados a aumentar seu con-

sumo para 2,5l/dia por 3 dias. 

     Os resultados deste estudo 

mostraram que aqueles que au-

mentaram sua ingestão diária de 

água obtiveram melhores resul-

tados nas escalas de humor e 

fisiológicas (incluindo sonolên-

cia reduzida), menos sede e 

confusão. 

     Aqueles que diminuíram a 

ingestão diária de água tiveram 

pior pontuação nas avaliações 

de humor, além de estarem com 

mais sede e mais estressados. 

     Assim, aumentar a ingestão 

diária de água, seja alguns co-

pos a mais por dia do que o nor-

mal, pode levar a mudanças e-

mocionais, de atenção e de e-

nergia mais duradouras, asso-

ciadas a um efeito positivo da 

cognição. 

     Por outro lado, consumir re-

gularmente menos de 1,2l/dia e 

estar desidratado está associado 

a piores efeitos cognitivos e fun-

cionamento diário. 

     Esses efeitos são particular-

mente importantes para idosos 

que apresentam maior risco de 

comprometimento da função co-

gnitiva associada a desidratação 

moderada. No entanto, são i-

gualmente perigosos em traba-

lhadores expostos a Altas Tem-

peraturas, como os fornos. 

     Em resumo, estar e manter-

se hidratado é fundamental para 

o funcionamento normal e ade-

quado do corpo e do cérebro, de 

maneira importante na manuten-

ção da função cognitiva. Mesmo 

a desidratação leve (cerca de 4 

xícaras ou menos por dia) está 

associada à redução da função 

cognitiva, caracterizada por au-

mento da fadiga, sonolência, pi-

ora do humor e atenção. 

ra fornecer suporte metabólico e 

estrutural para células e tecidos, 

além de estar envolvida no 

transporte de nutrientes e com-

postos essenciais, que são ne-

cessários para o funcionamento 

neuronal adequado. 

     As consequências da desi-

dratação para o cérebro 

     Estudos mostraram que a 

função cognitiva diminui com 

uma perda moderada de água de 

cerca de 2% da perda de água 

corporal, embora isso possa ser 

afetado por diferenças indivi-

duais relacionadas aos níveis de 

aptidão e tolerância à desidra-

tação. 

    Isso inclui concentração mais 

fraca, tempos de reação aumen-

tados, problemas de memória de 

curto prazo e mudanças negati-

vas de humor. Essa leve perda 

de água do corpo pode ocorrer 

simplesmente como resultado 

de atividades diárias de rotina, 

especialmente em adultos que 

consomem apenas cerca de 1l 

de água (ou 4 xícaras) por dia. 

     Outros sintomas fisiológicos 

de desidratação leve que afetam 

o cérebro podem incluir: Tontu-

ra; Dor de cabeça; Náusea; Fadi-

ga; Mudança de humor; Sono-

lência 

Norminha 633, 22/07/2021 
   Muitas vezes ouvimos sobre a 

importância de beber, pelo me-

nos, 2 litros de água por dia para 

manter nosso corpo saudável, 

mas e quanto ao nosso cérebro? 

     O corpo humano adulto con-

tém cerca de 60% de água. To-

das as células do corpo, inclu-

indo as células do cérebro, de-

pendem dessa água para realizar 

funções essenciais. Portanto, se 

os níveis de água estiverem 

muito baixos, nossas células ce-

rebrais não podem funcionar a-

dequadamente, levando a pro-

blemas cognitivos. 

   A água e o organismo humano 

   Normalmente, o corpo perde 

aproximadamente 2550ml de á-

gua por dia. Isso inclui a perda 

de água pelo suor (cerca de 

450ml/dia), micção (cerca de 

1600ml/dia) e perda de água 

pelas fezes (cerca de 200ml/ 

dia). 

  Exercícios, umidade, calor, ex-

posição ao sol e condições de 

saúde podem aumentar muito a 

perda total de água para cerca de 

3l/dia. Portanto, a perda de água 

precisa ser compensada pela in-

gestão dela (cerca de 2l ou 8 xí-

caras por dia), outras bebidas e 

alimentos. 

     Quando a perda de água su-

bstitui a ingestão, o volume san-

guíneo diminui e isso causa hi-

potensão (redução da pressão 

arterial) e leva à diminuição da 

produção de urina para conser-

var água e também para estimu-

lar a sede. 

     O cérebro, em comparação 

com o resto do corpo contém 

mais massa de água, aproxima-

damente 75%. Conforme men-

cionado, a água é necessária pa- 

Continuação da página 08/13 

quer processo de manuseio, use álcool em gel, de 20 a 30 segundos. 

Você também pode lavar as mãos com água e sabão, de 40 a 60 

segundos. 

     Para vestir seu DuPont™ Tyvek® 

     Antes de colocar a touca de TNT (tecido não tecido), garanta que 

todos os fios de cabelo estejam para dentro. Prenda os cabelos se fo-

rem longos; 

     1. Coloque as luvas descartáveis que serão usadas. Elas podem 

ser usadas em até 3 pares, dependendo da função e da complexidade 

de exposição; 

     2. Coloque o macacão DuPont™ Tyvek® começando pelas per-

nas, depois os braços. Por fim, ajuste o elástico no polegar para evi-

tar que as mangas escorreguem; 

     3. Coloque o respirador PFF2 ou N95 posicionando o elástico na 

parte superior da cabeça e o segundo elástico na região da nuca. Cer-

tifique-se que a máscara cobriu o nariz e a boca e faça o teste de 

hermeticidade; 

     4. Dica: para melhor vedação e eficiência da máscara, a pessoa 

deve estar sem barba. 

     5. Ajuste o macacão fechando totalmente o zíper e ajustando tanto 

o capuz quanto a pala; 

     6. Coloque o Face Shield; 

     7. Coloque o par de luvas externo. Ele deve ir por cima dos pu-

nhos ou mangas do macacão. 

 

     Para tirar seu DuPont™ Tyvek®: 

     1. Depois de ter higienizado as mãos novamente e da forma cor-

reta, remova o Face Shield e deposite no lixo de resíduos biológicos 

ou no recipiente identificado para higienização/desinfecção; 

     2. Higienize mais uma vez as mãos; 

     3. Agora é hora de retirar o macacão DuPont™ Tyvek®: 

     – Abra a pala protetora e o zíper do macacão 

     – Levante e enrole o capuz, deixando a parte interna do macacão 

exposta 

     – Remova os braços do macacão e as luvas externas. Em seguida, 

tire o macacão completamente e enrole-o pela parte interna. Depois, 

descarte imediatamente no lixo de resíduos biológicos. 

     4. Higienize corretamente as mãos, mais uma vez; 

     5. Remova o respirador sem encostar nele. Para isso, incline a ca-

beça para baixo e remova o elástico da nuca, sem soltar esse elástico. 

Depois, com a outra mão, retire o elástico da parte superior da cabeça 

e deposite imediatamente no mesmo lixo dos demais itens; 

      6. Higienize as mãos – da mesma forma e com a mesma eficiên-

cia das vezes anteriores; 

     7. Remova as luvas internas. Se tiver mais de uma luva retire uma 

por vez, tocando apenas na parte interna. Descarte; 

     8. Higienize as mãos novamente. 

 

     Pode parecer trabalhoso, mas o cuidado nesse processo faz todo 

o restante valer a pena. Ao executar o passo a passo corretamente, 

você garante mais segurança para você mesmo, para a equipe e para 

o mundo! N 
Divulgue sua empresa aqui na Norminha e leve seu produtos e 

serviço nas palmas das mãos de mais de 4 milhões de 
profissionais pelo Brasil a fora! 

Whats 18 99765-2705 
 

http://www.norminha.net.br/
https://supremaluvas.com.br/desidratacao-prejudica-funcao-cognitiva/?utm_campaign=a_desidratacao_pode_prejudicar_a_funcao_cognitiva&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://supremaluvas.com.br/desidratacao-prejudica-funcao-cognitiva/?utm_campaign=a_desidratacao_pode_prejudicar_a_funcao_cognitiva&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Norminha 633, 22/07/2021 
Patricia Punder* 

    Implementar um Programa de 

Compliance requer energia e 

muito trabalho, além de causar 

impactos na cultura organiza-

cional e nos processos internos 

das organizações. A Alta Admi-

nistração tem que abraçar lite-

ralmente a causa e agir como e-

xemplo, incentivando e dissemi-

nando o Programa de Compli-

ance para seus colaboradores, 

clientes, fornecedores e socie-

dade em geral. 

 

     Entretanto, muitas empresas 

ao implementar um Programa de 

Compliance acreditam na se-

guinte frase do renomado Nico-

lau Maquiavel: “Algo deve mu-

dar para que tudo continue co-

mo está”. Contratam colabora-

dores para atuar na implemen-

tação ou consultorias, investem 

dinheiro e tempo, mas no fundo 

querem que tudo continue como 

sempre foi. São os Programas 

de Compliance considerados 

“fakes” ou “Sham Programs”. 

     “Sham programs” (ou pro-

gramas de fachada ou progra-

mas de prateleira) são aqueles 

programas de Compliance que 

só existem no papel e que não 

têm qualquer efetividade. Muitas 

companhias elaboram um códi-

go de conduta e até estruturam 

um programa complexo de in-

tegridade com a intenção de uti-

lizá-los para mitigar sanções ca-

so venham a ser condenadas. 

     Todavia, constata-se que tal 

programa não encontra qualquer 

eco na cultura da corporação, 

nem em seus colaboradores e 

não será considerado em even-

tual processo de investigação, 

podendo a empresa ser sancio- 

 

 

Programas de Compliance "Fakes" 

 

nada, por exemplo, a uma multa 

de até 20% sobre seu fatura-

mento bruto - referente ao últi-

mo exercício anterior ao da ins-

tauração do processo adminis-

trativo -, quando incidir em um 

dos atos ilícitos definidos pela 

Lei Anticorrupção (Lei 12.846/ 

2013).Então, por qual motivo 

muitas empresas insistem em 

investir em programas de facha-

da ou de prateleiras? Na maioria 

das vezes devido a uma impo-

sição legal, pois necessitam 

participar de licitações públicas 

ou são concessionarias de ser-

viços públicos. Outra motivação 

seria o marketing positivo que 

um Programa de Compliance 

pode causar no mercado e gerar 

mais faturamento para as em-

presas. 

     As organizações que optarem 

por Programas de Compliance 

“fake” também alegam que se o 

Programa de Compliance forem 

efetivos a consequência será a 

responsabilização dos envolvi-

dos em atos ilícitos ou antié-

ticos. Sendo que muitas vezes 

os envolvidos podem ser mem-

bros da Alta Direção e que não 

querem ser descobertos. 

     Além do mais, as organiza-

ções se beneficiam de muitos ti-

pos de má conduta organizaci-

onal. Uma organização pode 

preferir um programa de confor-

midade impotente se puder se 

beneficiar tanto da má conduta 

que ela não evita. A corrupção 

gera lucro, assim como a divi-

são do mercado. Então, por qual 

motivo ter um Programa Efetivo 

de Compliance? 

     A falta generalizada de confi-

ança e segurança no compro-

misso de uma organização de 

"fazer a coisa certa" aumenta 

quando a administração, funcio-

nários e / ou clientes acreditam 

que o Programa de Compliance 

da organização é apenas uma fa-

chada sem substância. Muitas 

organizações não acreditam que 

os stakeholders reconheçam tais 

sutilezas. Felizmente, os stake-

holders estão cada vez mais a-

tentos sobre como as organiza-

ções são geridas e se os Pro-

gramas de Compliance são de 

fato efetivos. 

     O novo capitalismo traz à to-

na a responsabilidade que as or-

ganizações possuem em relação 

a  sociedade.  Empresas que so- 

Trabalhador envenenado por inseticidas em Campinas será indenizado 

Norminha 633, 22/07/2021 
  A Quarta Câmara do TRT da 15ª 

Região (Campinas/SP) conde-

nou a Superintendência de Con-

trole de Endemias (Sucen) a pa-

gar R$ 100 mil de indenização 

por danos morais, por envene-

namento por produtos quími-

cos, a um trabalhador de seu 

quadro que atuou por vários a-

nos como desinsetizador. O co-

legiado também deferiu ao tra-

balhador a reposição salarial, no 

importe de R$ 300 mensais, em 

parcelas vencidas e vincendas, 

que ele deixou de receber como 

"gratificação por trabalho de 

campo". 

     De acordo com os autos, o 

trabalhador foi admitido em 18/ 

3/1991 na função de desinse-

tizador, e a frequente exposição 

aos inseticidas acarretou um 

quadro agudo de "intoxicação e-

xógena por organofosforado", 

conforme foi constatado nos e-

xames sanguíneos. A comunica-

ção por acidente de trabalho 

(CAT) de 29/11/2016 e os do-

cumentos médicos do período 

indicam que o trabalhador so-

freu intoxicação crônica com le-

são renal decorrente de absor-

ção de substância, e por isso, 

esteve afastado pelo INSS de 8/ 

9/2016 a 30/11/2016, receben-

do auxílio-doença acidentário. 

     No laudo elaborado pelo pe-

rito de confiança do juízo, cons-

ta que o autor, por volta de 2016, 

começou a apresentar quadro de 

cefaleia, náuseas, dores nos joe-

lhos, fraqueza e infecção uriná-

ria. O especialista concluiu, 

quanto ao nexo causal, que o 

trabalhador “apresentou exame 

de dosagem de produtos quími-

cos identificando a presença do 

Organofosforado (Dimethoato - 

Cygon) no sangue em 13/7/ 

2016, acompanhado de descri-

ção de alterações clínicas com-

patíveis com intoxicação”, e que  

frem penalizações em decorrên-

cia de programas de fachada 

tendem a demitir colaboradores, 

fecharem fábricas e escritórios. 

Tal situação afeta os negócios 

próximos a estes estabeleci-

mentos, famílias ficam sem sus-

tento, fornecedores perdem ne-

gócios e os clientes podem li-

teralmente ficar sem seus pro-

dutos e/ou serviços. 

     Assim, é vital que as orga-

nizações assumam um compro-

misso firme com Compliance e 

a ética, implementando um 

programa que seja eficaz. N 

       Patricia Punder, advogada é 

compliance officer com experi-

ência internacional. Professora 

de Compliance no pós-MBA da 

USFSCAR e LEC – Legal Ethics 

and Compliance (SP). Uma das 

autoras do “Manual de Com-

pliance”,  lançado  pela LEC  em 

essas “alterações clínicas tam-

bém regrediram com o afasta-

mento do trabalho”, porém res-

saltou que “os documentos de 

PPRA-Programa de Prevenção 

de Riscos Ambientais não listam 

o produto químico citado entre 

os utilizados na reclamada”. 

      A empregadora apresentou 

documento informando que o 

referido produto (Dimethoato - 

Cygon) não era utilizado na em-

presa. Em seus esclarecimentos, 

o perito afirmou que "a exposi-

ção deve ser considerada quanto 

ao princípio ativo do produto, 

que é o Dimethote (Dimetoato)”, 

e que este “é um produto clas-

sificado como organofosforado 

e é o princípio ativo de vários 

produtos para uso como inse-

ticida e, ao contrário do que afir-

ma a reclamada, está registrado 

para uso no país, sendo um e-

xemplo o DIMETOATO 500 EC 

NORTOX, além de outros", e 

consignou "que para comprova-

ção do acidente de trabalho, há 

de se comprovar a utilização do 

princípio ativo Dimethoato nas 

atividades laborais, não se res-

tringindo a uma marca comer-

cial específica”. 

   O relator do acórdão, juiz con-

vocado Carlos Eduardo Oliveira 

Dias, reconheceu que “o con-

junto probatório aponta para a 

contaminação do organismo do 

autor por inseticidas utilizados 

no trabalho na ré”, e que “a indi-

cação, pelo perito nomeado, es-

pecificando o princípio ativo 

(Dimethoato) não impede con-

cluir que a contaminação do au-

tor decorreu de organofosfora-

dos presentes nos produtos da 

ré”. 

     Nesse sentido, o acórdão 

ressaltou as informações do de-

poimento da única testemunha 

ouvida, indicada pelo trabalha-

dor, e que também trabalha na 

empresa, de que “os produtos  

2019 e Compliance – além do 

Manual 2020. 

 

Com sólida experiência no Bra-

sil e na América Latina, Patricia 

tem expertise na implementação 

de Programas de Governança e 

Compliance, LGPD, ESG, treina-

mentos; análise estratégica de 

avaliação e gestão de riscos, 

gestão na condução de crises de 

reputação corporativa e investi-

gações envolvendo o DOJ (De-

partment of Justice), SEC (Secu-

rities and Exchange Comission), 

AGU, CADE e TCU (Brasil). 

mudam bastante com o passar 

do tempo”, e que ele mesmo já 

trabalhou com vários produtos 

diferentes e que já teve “proble-

mas no sangue com Fosforato 

Malhation” e que por isso dei-

xou de trabalhar na rua, fazendo 

dedetização, “foi afastado e ficou 

no departamento pessoal”. 

     Exames médicos 

     O colegiado afirmou que es-

sas “declarações de fato não 

provam de forma inconteste que 

o autor se contaminou no traba-

lho”, porém lembrou que “os e-

xames médicos realizados pela 

UNESP provam a presença de 

‘organofosforado’ no organismo 

do trabalhador e, o PPP apre-

senta, dentre os fatores de risco, 

exatamente essa substância ‘or-

ganofosforado’, utilizada na fun-

ção exercida pelo trabalhador, o 

que prova o nexo causal entre a 

contaminação e o trabalho reali-

zado na ré”. Corrobora ainda tal 

conclusão “o fato de que as alte-

rações clínicas regrediram com 

o afastamento do trabalho”, sali-

entou o acórdão. 

     Além disso, até, ao menos, o 

ajuizamento da presente ação, o 

trabalhador ocupava função ad- 

ministrativa. Para o colegiado, 

essa alteração de função “impli- 

ca o reconhecimento de que a a- 

tividade com inseticidas poderia 

 

 
Decisão é da Quarta Câmara do TRT da 15ª Região 

(Campinas/SP) 
 

acarretar o agravamento do qua-

dro por ele apresentado”. Por tu-

do isso, o acórdão concluiu que 

“é inconteste que o trabalhador 

foi contaminado por produto 

químico existente em inseticidas 

utilizados no trabalho na ré”, e 

que “embora ausente incapaci-

dade para o trabalho ou se-

quelas, a intoxicação – consta-

tada em 2016 – acarretou prejuí-

zos ao organismo do trabalha-

dor, inclusive com o afasta-

mento pelo INSS por cerca de 11 

meses”, pelo que a reclamada 

“deve ser responsabilizada civil-

mente pelos prejuízos”, e por-

tanto, “devida a indenização por 

danos morais”. O acórdão, con-

siderando todos esses fatores e 

os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, fixou a inde-

nização por danos morais de R$ 

100 mil, com incidência de juros 

e correção monetária, de acordo 

com a Súmula nº 439 do TST. A 

decisão também condenou a 

empresa a pagar ao trabalhador 

a "reposição da perda salarial 

decorrente do afastamento do 

trabalho de campo, desde o a-

fastamento em julho de 2015 até 

o término do contrato, no valor 

de R$ 300,00 mensais", referen-

tes às “respectivas diárias”. N  

Fonte: TRT da 15ª Região 

(Campinas/SP) 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=saae0q1ef1qf&utm_content=3t56h3l
http://www.csjt.jus.br/web/csjt/noticias3/-/asset_publisher/RPt2/content/id/9263023
http://www.csjt.jus.br/web/csjt/noticias3/-/asset_publisher/RPt2/content/id/9263023
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Trabalhador, você sabe se existe um prazo para 
entregar o atestado médico no seu trabalho? 

Norminha 633, 22/07/2021 
     Na área trabalhista, é comum 

ouvirmos falar sobre o atestado 

médico. 

      Afinal de contas, quando o 

empregado fica doente e tem um 

atestado médico para isso, ele 

tem que entregar esse docu-

mento em qual prazo para o seu 

patrão? 

      É sobre isso que vamos con-

versar no texto de hoje. 

     1) Qual prazo para entrega do 

atestado na empresa? 

      Não existe um prazo legal 

para a entrega do atestado médi-

co pelo empregado na empresa. 

     Entretanto, é válido analisar o 

que dispõe a convenção ou a-

cordo coletivo, pois pode estar 

convencionado o prazo nesses 

documentos. 

     Outra hipótese, é que o regi-

mento (regulamento) interno da 

empresa pode dispor esse pra-

zo, assim, o empregado deve fi-

car atento quanto a essa infor-

mação. 

     O prazo fixado pela empresa 

deve respeitar um limite razoável 

para que o empregado consiga 

comparecer para justificar a sua 

ausência ou caso ele esteja im-

possibilitado, que outra pessoa 

apresente o seu atestado no RH 

da empresa. 

     Aqui eu deixo um alerta! 

     É importante que esse prazo 

estabelecido seja de forma clara, 

sem qualquer margem para ou-

tras interpretações. 

     O empregado, no processo 

da sua admissão, deve ser in-

formado sobre a entrega do a-

testado médico, o prazo estabe-

lecido, a forma de entrega, etc., 

para que quando ele for usufruir 

desse afastamento, não restem 

dúvidas acerca da entrega do 

documento comprobatório. 

     Muitos são os questiona-

mentos: 

     Em qual data deve ser en-

tregue, na data em que o em-

pregado  pegou o  atestado  ou  

 

Gestão na pandemia: qual o perfil dos novos líderes 
em um cenário pós-pandêmico 

Norminha 633, 22/07/2021 
   Enquanto as companhias se a-

justavam às mudanças geradas 

pela pandemia do novo corona-

vírus, o mercado de trabalho ob-

servava um movimento de adap-

tação de gestores ao novo perfil 

profissional demandado, cada 

vez mais presente nas empresas. 

     Segundo levantamento feito 

pelo site americano FlexJobs em 

parceria com a ONG Mental He-

alth America, realizado em agos-

to de 2020, o novo cenário de 

restrições levou a aumento ge-

neralizado de ansiedade. Dos a-

mericanos empregados,42% dis 

quando o atestado terminar e o 

empregado voltar a trabalhar? 

     A jurisprudência trabalhista 

tem entendido que o atestado 

médico deve ser entregue no fi-

nal da data do afastamento, pois 

não seria possível a entrega do 

documento pelo empregado, já 

que o mesmo está impossibi-

litado de se locomover pela do-

ença a que fora acometida. 

     Mas, para a empresa não 

ficar na mão, o empregado pode 

fazer contato telefônico infor-

mando o ocorrido ou até mesmo 

enviar uma foto do atestado pelo 

WhatsApp para o departamento 

pessoal da empresa. 

     Assim, ele está fazendo a sua 

parte como um bom funcionário, 

já que está avisando com ante-

cedência que está se afastando 

da empresa por tantos dias, des-

sa forma o seu patrão vai con-

seguir realocar outro funcioná-

rio para executar o trabalho do 

empregado que está doente. 

     Afinal de contas, a produção 

da empresa não pode parar pela 

falta de um funcionário. Nesse 

caso, o patrão irá organizar as 

tarefas do empregado que está 

de atestado para outro funcio-

nário que exerça a mesma fun-

ção, por exemplo. 

     A Lei 605/49, trata sobre o 

assunto do atestado médico. Ve-

jamos: 

     Art. 6º Não será devida a re-

muneração quando, sem motivo 

justificado, o empregado não ti-

ver trabalhado durante toda a  

 

seram estar com seu nível de 

stress alto ou muito alto e entre 

os desempregados, 47% disse-

ram estar na mesma situação. 

     Para dar conta de um mo-

mento em que muitos profissio-

nais estão trabalhando no seu li-

mite, líderes precisaram se ada-

ptar e redesenhar seus modelos 

de gestão para continuar tra-

zendo bons resultados ao passo 

que conseguem entender as ne-

cessidades de suas equipes. 

     Para Gabriela Mative, supe-

rintendente de seleção da Luan-

dre, uma das maiores consulto-

rias de RH do Brasil, a liderança  

 

semana anterior, cumprindo in-

tegralmente o seu horário de tra-

balho. 

    § 1º São motivos justificados: 

    f) a doença do empregado, 

devidamente comprovada. 

     § 2º A doença será compro-

vada mediante atestado de mé-

dico da instituição da previdên-

cia social a que estiver filiado o 

empregado, e, na falta deste e 

sucessivamente, de médico do 

Serviço Social do Comércio ou 

da Indústria; de médico da em-

presa ou por ela designado; de 

médico a serviço de representa-

ção federal, estadual ou munici-

pal incumbido de assuntos de 

higiene ou de saúde pública; ou 

não existindo estes, na locali-

dade em que trabalhar, de médi-

co de sua escolha. 

     Portanto, quando o emprega-

do falta ao trabalho, mas justifi-

ca por meio de atestado médico, 

a empresa não pode realizar o 

desconto desses dias de faltas 

do salário do empregado. 

     2) Devo comunicar alguém 

sobre a minha doença e meu a-

fastamento? 

     Sim, o ideal é que o empre-

gado assim que tiver ciência do 

seu afastamento, comunique o 

mais rápido possível o seu pa-

trão, ou quando não for possí-

vel, que comunique ao RH da 

sua empresa sobre o atestado 

médico. 

     Conforme eu disse no tópico 

acima, o empregado comuni-

cando que está de atestado mé- 

 

precisa entender que o modelo 

de gestão por medo ficou para 

trás. “Estamos falando de lide-

rança por influência e não mais 

por hierarquia. O líder que irá se 

sobressair neste novo normal é 

aquele que tem as principais ha-

bilidades para incentivar sua e-

quipe a partir de um esforço co-

laborativo”, afirma. 

     E mais, para manter o enga-

jamento em um novo modelo de 

trabalho virtual e à distância é 

preciso, mais que nunca, exer-

citar a empatia pelos colabora-

dores e a confiança em seu po-

tencial. “O pós-pandemia irá tra 

dico a partir de tal dia e por 

tantos dias, mostra a sua res-

ponsabilidade e preocupação 

com o trabalho. 

     Assim, a empresa consegue 

se organizar quanto ao trabalho 

executado pelo empregado afas-

tado. 

     Por fim, é importante que o 

trabalhador não se esqueça de 

deixar registrado que conversou 

com o responsável na empresa 

sobre o seu afastamento e quan-

do da entrega do documento, 

que ele tenha esse comprovante 

da entrega do atestado em mãos, 

para evitar possíveis descontos 

ao final do mês. 

     3) Conclusão 

     O bom senso nessa hora de-

ve prevalecer. 

    O empregado, assim que pos-

sível, deve avisar com antece-

dência sobre o seu afastamento 

para assim a empresa se pro-

gramar. 

   Por fim, o atestado médico po-

de ser entregue, por exemplo, 

por algum familiar do empre-

gado, lembrando-se que para a 

segurança do empregado, é pru-

dente entregar duas vias do a-

testado, sendo que a empresa fi-

ca com uma via e entregue a 

outra via para o empregado com 

o carimbo de aviso de recebi-

mento. 

     Assim, as chances de o em-

pregado ter prejuízos no seu 

salário ao final do mês são bem 

menores. 

     Lembrando que, se o empre-

gado está doente, é por meio do 

atestado médico que ele vai 

comprovar o seu afastamento, 

sendo essa justificada, a em-

presa não poderá realizar o des-

conto dos dias em que o em-

pregado faltar ao final do mês. 

     Caso você queira continuar 

conversando comigo sobre esse 

assunto, estou disponível no e-

mail: 

tainaferreira.adv@gmail.com ou 

por meio do perfil no Instagram 

@tainaferreira.adv  

 

Tainá Jorgea da Silva Ferreira 

N 

 

zer uma relação laboral diferen-

te. O antigo chefe autocrático, ao 

qual todos temiam, dá espaço ao 

líder empático e humano, que 

preza pelo bem-estar físico e 

mental da sua equipe, pois en-

tende estes tópicos como neces-

sidades básicas no desempenho 

de um bom trabalho”, comenta 

Gabriela. O novo líder não só di-

reciona as tarefas, mas participa 

ativamente de todo o desenvol-

vimento de um projeto, aceita 

sugestões. N      

Norminha 633, 22/07/2021 
    Como se mantém um hospital 

seguro em período de pande-

mia? Embora pareça impossível, 

há alguns protocolos que pode-

mos instaurar e que otimizam 

nossa segurança. Pensando nis-

so, trouxemos algumas informa-

ções sobre como manter um 

hospital mais seguro contra a 

COVID-19 e sobre como a Du 

Pont está engajada nesta luta. 

     A DuPont e a luta contra a 

COVID-19 

     Além da superlotação causa-

da pela pandemia nos hospitais, 

alguns médicos, em hospitais 

de campanha, estavam até mes-

mo se privando de ir ao banhei-

ro para atender mais infectados. 

A explicação é que os trajes de 

segurança, que devem ser troca-

dos a cada paciente, não eram 

suficientes, já que a demanda 

mundial nunca fora tão alta. E 

para combater escassez, a Du 

Pont lançou, ainda em 2020, a 

#TYVEKTOGETHER, acelerando 

mais de 27% a oferta de roupas 

de proteção. 

     Com o suprimento desta de-

manda e com a criação de um 

modelo de negócios ousado, 

fornecendo Tyvek® em rolos, a 

DuPont foi capaz de trazer mais 

segurança em níveis globais e 

proteger milhões de profissio-

nais. 

     Entretanto, sabemos que a-

lém de um EPI de qualidade co-

mo o Tyvek®, que é seguro e 

confortável, é preciso que tome-

mos medidas extras de prote-

ção. 

     Como tornar um hospital 

mais seguro 

      – Reagende consultas 

     Para evitar que pacientes 

sem quadro grave se exponham 

e proliferem o vírus, discuta a 

possibilidade de reagendamento 

de consultas e exames de rotina. 

     – Garanta os suprimentos de 

higiene 

     Apesar das dificuldades lo-

gísticas e de estoque, o álcool 

em gel presente em todos os 

ambientes, pode ajudar a salvar 

vidas. 

    – Sinalize! 

    Treine sua equipe, forneça in-

formações para a prevenção e 

mantenha placas informando 

onde  está  o  álcool,  banheiros,  

O hospital na pandemia: saiba o que 
enfrentam os profissionais da saúde 

 

saídas e sobre a necessidade de 

higiene constante das mãos. 

     – Repense a logística caso a 

caso 

     Está com pacientes com CO 

VID-19 ou que tiveram a doença 

nos últimos 30 dias em alguma 

sala ou ala do hospital? Priorize 

colocá-los em uma área dife-

rente dos demais para a saúde e 

segurança de todos. Assim, 

quem está fora do espaço ou 

dentro dele, saberá o que fazer 

para se proteger. 

 

     – Equipamentos para prote-

ção 

     Não basta seu EPI ser um Du 

Pont™ Tyvek® ou Tychem® 

para te manter 100% seguro e 

confortável! É necessário que 

sua equipe esteja treinada para 

saber quando e como usar o EPI: 

como vesti-lo, tirá-lo, descarta-

lo e/ou lavá-lo. Para que seu e-

quipamento te proteja sempre, 

além de ser DuPont, é preciso 

usá-lo bem. 

     Você pode aprender sobre o 

uso correto de um EPI aqui no 

blog 

https://www.falandodeprotecao.

com.br, e também clicando aqui. 

     – Reveja o quadro de funcio-

nários 

     Se qualquer tipo de serviço 

ou função pode ser feita remo-

tamente no hospital que traba-

lha, considere. O isolamento so-

cial é a maneira mais segura de 

manter-se livre do vírus. 

     E para você, qual outra medi-

da de proteção para ambientes, 

como um hospital ou salas lim-

pas em geral, é primordial e não 

está em nossa lista? Deixe nos 

comentários para que possamos 

fazer um compilado e informar 

outras pessoas. 

 

     Não esqueça também de 

compartilhar este post em suas 

redes, caso pense que alguém 

precise dessas informações e de 

continuar atento a novos posts 

para estar sempre no topo da se-

gurança no trabalho. N 

 

http://www.norminha.net.br/
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/03/05/seis-horas-de-trabalho-sem-ir-ao-banheiro-video-mostra-rotina-em-hospital-de-wuhan-na-epidemia-do-novo-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/03/05/seis-horas-de-trabalho-sem-ir-ao-banheiro-video-mostra-rotina-em-hospital-de-wuhan-na-epidemia-do-novo-coronavirus.ghtml
https://www.falandodeprotecao.com.br/
https://www.falandodeprotecao.com.br/
https://falandodeprotecao.com.br/blog/2020/08/11/aprenda-vestir-e-tirar-dupont-tyvek/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Norminha 633, 22/07/2021 
      O alicate é, sem dúvida, uma 

dasferramentas mais versáteis e 

necessárias em tarefas do dia a 

dia. São muito úteis para uso 

tanto profissional quanto do-

méstico, além de serem funda-

mentais em oficinas, auto elétri-

cas, serralherias e para se ter em 

casa, já que são fáceis de usar e 

possuem diversas finalidades. A 

família dos alicates é extensa, 

com diversos modelos diferen-

tes, como de corte, de bico,  de 

pressão, universal e bico de pa-

pagaio. 

     No entanto, é muito comum 

o usuário utilizar o alicate para 

outros fins, o que coloca em ris-

co a integridade do acessório e 

a segurança de quem o está uti-

lizando. Por isso, explico abaixo 

quais são os principais cuida-

dos que você deve tomar para 

garantir uma longa vida útil para 

essa ferramenta. 

     Cuidados para aumentar a vi-

da útil dos alicates: 

     1. Não segure com o alicate 

as peças próximas da região de 

solda; este procedimento aque-

ce a mandíbula e danifica o tra-

tamento térmico aplicado no ali-

cate. 

     2. Periodicamente aplique ó-

leo lubrificante na parte metálica 

do alicate para proteger sua su-

perfície. 

     3. Evite derrubar o alicate, o-

casionando danos à sua isola-

ção. 

     4. Guarde o alicate em am-

biente seco e distante de objetos 

pontiagudos e cortantes, evitan-

do qualquer perfuração na sua 

isolação. 

     Cuidados para aumentar a vi-

da útil dos alicates com corte: 

     1. Para evitar o risco de al-

teração da dureza da região de 

corte, evite expor os alicates a 

altas temperaturas. 

     2. O alicate foi projetado ape-

nas para uso manual, portanto 

nunca utilize martelo para auxi-

liar no corte. 

     3. Alicate com isolamento e-

létrico deve ser revisado perio-

dicamente para evitar acidentes. 

     4. Aplique periodicamente ó-

leo lubrificante nas partes metá-

licas do alicate, protegendo sua 

superfície. 

     5. O  alicate deve  ser guarda- 

 

Alicates: cuidados garantem a vida 
útil da ferramenta 

do em local limpo e seco. 

     6. Evite inclinar o alicate no 

momento do corte, pois esse 

movimento pode lascar o corte. 

     7. Corte arames que estão 

dentro do especificado por nor-

ma. 

     O que evitar 

     1. Não faça trabalhos para os 

quais o produto não foi projeta-

do, isso poderá influenciar dire-

tamente no tempo de vida útil da 

ferramenta. 

     2. Alterações no produto po-

derão comprometer o sistema de 

funcionamento da ferramenta e a 

perda da garantia. 

     3. Alicates não devem ser ex-

postos a temperaturas muito al-

tas, pois o calor excessivo pre-

judica a têmpera e danifica a fer-

ramenta. 

     4. O alicate não deve ser usa-

do para bater, soltar parafuso ou 

extrair prego. 

     5. Não bata na ferramenta e 

não a utilize como uma ferra-

menta de impacto. 

     6. A cabeça dos alicates não 

deve ser usada como martelo. 

Esse tipo de uso incorreto pode 

danificar o alicate e pôr em risco 

sua segurança. 

     7. Alicate não deve ser usado 

em porcas ou parafusos. Uma 

chave é mais indicada para esse 

trabalho, eliminando qualquer 

tipo dedano à articulação. 

     8. Não devem ser usados ali-

cates leves para prensar fios 

muito duros. As pontas do alica-

te podem se danificar ao dobrar 

um fio muito duro. Para essa 

tarefa use uma ferramenta mais 

apropriada. 

     9. Evite expor a ferramenta 

diretamente ao calor de soldas 

ou bicos de corte. 

     10. Não utilize extensões nos 

cabos para elevar a força de a-

perto. 

     11. Nunca utilize o alicate co-

mo um suporte estrutural. 

     12. Nunca use a ferramenta 

para suspender materiais. 

     A IRWIN possui uma linha 

completa de ferramentas que 

contempla brocas específicas 

para perfuração em metal e luvas 

de proteção e outros acessórios. 

     IRWIN, acesse o site 

   www.irwin.com.br ou ligue no 

0800 970 9044. 

N 

Norminha 633, 22/07/2021 
       Não há dúvida de que existem, há muito 

tempo, aspectos científicos fundamentados 

na área de engenharia de segurança e me-

dicina do trabalho, assim como aspectos ar-

tísticos como sensibilizadores para que a-

dotemos, de forma imparcial a prevenção 

como manutenção da integridade física de 

cada trabalhador, desde a sua formação pro-

fissional até sua aposentadoria inclinada pa-

ra uma boa qualidade de vida. A ciência é a 

chave intelectual da arte nos movimentos de 

trabalhos físicos. A arte se manifestará atra-

vés da visualização, das palavras após o 

pensamento. A ciência fará o controle da sa-

tisfação da arte para propósitos desejados. 

     A Arte e Ciência possui uma relação ínti-

ma, por necessitar uma grande dose de cria-

tividade para fazer descobertas científicas e, 

frequentemente, a arte é uma expressão ou 

produto do conhecimento científico. A arte 

visual tem sido utilizada para documentar o 

mundo natural por milhares de anos, desde 

desenhos de animais em cavernas que aju-

dam os pesquisadores atuais a descobrir a 

fauna do passado.  

     A arte pode se combinar com a ciência 

como parte de uma estratégia pedagógica 

explícita para a educação científica da po-

pulação inserida no mercado de trabalho.  A 

arte e ciência estão sempre se relacionando, 

como é o caso das pinturas, onde através da 

ciência podemos retratar a arte, como sendo 

um meio para que a arte seja feita. 

     Ciência e arte têm uma origem comum, 

na abdução ou capacidade para formar hipó-

teses, imagens, ideias, na colocação de pro-

blemas, nos métodos infralógicos, mas é no 

seu desempenho e performance que se dis-

tanciam enormemente, como nos processos 

mentais de análise e síntese. 

     Em dezembro de 1879, na Universidade 

de Leipzig, Alemanha, Wilhelm Wundt fun-

dou o primeiro laboratório de Psicologia do 

mundo. Esse fato é saudado por alguns 

como um momento de confirmação da in-

dependência da Psicologia em relação a 

Filosofia, um avanço da ciência sobre um 

novo campo de estudos: aquele da ação hu-

mana. A natureza da consciência e de seus 

processos, a percepção, a sensação, as e-

moções; os processos psicológicos. As no-

ções de comportamento humano e de ciên- 

ADP é reconhecida como o Melhor Lugar para Trabalhar para pessoas com deficiência 

Norminha 633, 22/07/2021 
A ADP, líder global em soluções 

de gerenciamento de folha de 

pagamento, recebeu a pontua-

ção máxima do Disability: IN's 

global Disability Equality Index 

(DEI), e, com isso ganhou a de-

signação como melhor lugar pa-

ra trabalhar com inclusão de de-

ficiência. Lançado em 2015 pela 

Disability: IN e The American 

Association of People with Disa-

bilities (AAPD), o DEI é reco-

nhecido hoje como a ferramenta 

de avaliação de inclusão de de-

ficiência mais robusta no mundo 

dos negócios. 

     Criado por um grupo diver-

sificado de líderes empresariais, 

especialistas em políticas e de-

fensores dos deficientes, o DEI 

existe para ajudar as empresas a 

cia, enfim, tornaram-se praticamente indis-

sociáveis, e é justamente a partir desse mo-

mento que diversos projetos de conhecer 

cientificamente o comportamento humano 

começam a competir e, que o que se entende 

por ciência ou como aplica-la devidamente a 

esse campo passa a ser alvo de disputas 

dentro da nascente psicológica científica, 

quando os objetivos da ciência é a descri-

ção, previsão e o controle. 

     Enfatizamos neste momento oportuno 

que a necessidade ao conhecimento ser útil 

e ter significativa prática, delineará as princi-

pais justificativas para o empreendimento de 

uma ciência do comportamento humano, 

sendo os resultados práticos para a socie-

dade, daí a ênfase na predição e no controle. 

     Na pré-história, os homens não conse-

guiam explicar os fenômenos da natureza e, 

por isso, tinham medo de tudo que acontecia 

à sua volta. Com o tempo, passaram a ex-

plicar esses fenômenos com base nas cren-

ças e nas superstições do contexto onde vi-

viam. Isso reflete bastante no conhecimento 

do “senso comum”, que é marcado pela tra-

dição, permanecendo até os dias atuais em 

algumas regiões. Já a ciência se refere ao 

conhecimento produzido pelo homem de 

maneira mais racional e ocorre a partir do 

momento em que o homem busca explicar 

fenômenos através de caminhos que possam 

ser testados, verificados e comprovados.  

Então, é natural que para um conhecimento 

ser científico tenha de passar por uma série 

de processos. 

     Bernardino Ramazzini, professor de me-

dicina, poeta, músico e autor das obras “O-

pera Omnia Medica et Physilogica”, em 1714 

com inúmeras edições e traduções vias as 

profissões como arte de cada trabalhador 

artesão  de certos  ofícios por ele  desempe- 
 

 

Acidente de trabalho – 1944 

terem um impacto positivo no 

desemprego e subemprego de 

pessoas com deficiência. Em 

2021, 319 empresas utilizaram o 

DEI para avaliar seus esforços 

de inclusão de pessoas com de-

ficiência, medindo esforços in-

cluindo: cultura e liderança; a-

cesso em toda a empresa; prá-

ticas de emprego (benefícios, 

recrutamento, emprego, educa-

ção, retenção e promoção, aco-

modações); engajamento da co-

munidade; e diversidade de for-

necedores. O DEI foi adicional-

mente expandido durante a pan-

demia global para adicionar no-

vas questões não ponderadas 

sobre tecnologia inovadora para 

o avanço da acessibilidade digi-

tal e remota, benefícios de bem-

estar mental, serviços para funci 

Arte e Ciência na Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho 

onários surdos e com deficiên-

cia auditiva e opções de trabalho 

flexíveis. 

     "Estamos honrados por ser-

mos reconhecidos de criar uma 

cultura inclusiva na ADP, que a-

braça e apoia todos os nossos 

colaboradores em todo o mun-

do", disse Bob Lockett, diretor 

de diversidade e talento da ADP. 

"Igualdade e inclusão no local 

de trabalho são fundamentais 

para nossos valores e um pode-

roso impulsionador de inova-

ção. Para defender o maior po-

tencial das pessoas, precisamos 

criar locais de trabalho que aten-

dam às suas qualidades indivi-

duais e atendam às suas neces-

sidades. Por meio de esforços, 

incluindo nosso grupo de recur-

sos de negócios Thrive, tecnolo 

nhados. Incontestavelmente, a obra que o i-

mortalizou foi o “De Morbis Artificum Dia-

triba”, que lhe valeu o epíteto de “Pai da Me-

dicina do Trabalho”, em 1700. 

     Eugênio de Proença Sigaud (1899-

1979), pintor, gravador, artista gráfico, ilus-

trador, cenógrafo, crítico, professor, arquite-

to e poeta. Formado em engenharia agrôno-

ma em 1920, é um dos artistas brasileiros 

selecionados para a Primeira Bienal Interna-

cional de São Paulo, no Pavilhão do Tria-

non. A convite do seu irmão, o Bispo Dom 

Geraldo de Proença Sigaud, projeta e decora 

a Catedral Metropolitana de Jacarezinho, no 

Paraná entre 1954 e 1957. Conhecido como 

o Pintor dos Operários, Sigaud explora em 

suas telas, de maneira intensa e militante, o 

tema do trabalho, sobretudo a partir de mea-

dos dos anos 1930. Telas antológicas como 

“A torre de Concreto”, 1936 e “Acidente de 

Trabalho”, 1944, ambas pertencentes ao 

Museu Nacional de Belas Artes correspon-

dem a fase mais intensa da representação 

proletária em sua produção e demonstram 

como ele não apenas traz à cena o povo a-

nônimo, mas busca representa-lo em seu 

contexto produtivo, em meio às construções 

simbolizadas por vertiginosas estruturas de 

ferro, andaimes, cordas e outras referências 

do cotidiano dos canteiros de obra. 

     Letra da canção “De frente pro crime”, 

composição de Aldir Blanc Mendes e João 

Bosco: 

     Está lá o corpo estendido no chão/em vez 

de rosto, uma foto de um gol/em vez de reza, 

uma praga de alguém/e um silêncio ser-

vindo de amém. 

     E, assim permanecemos insensíveis, ig-

norando a ciência, a arte sem lhes dar o valor 

merecido de seu alerta pelo amor, já que a 

física é uma ciência voltada ao estudo dos 

fenômenos naturais, baseando-se em teo-

rias e por meio da observação e experimen-

tação. 

     A primeira Lei de Newton (princípio da 

inércia) diz que um corpo em repouso tende 

a permanecer em estado de repouso e um 

corpo em movimento uniforme em uma li-

nha reta, tende a permanecer em movimento 

constante, a menos que uma força atue so-

bre ele. N 

Jorge Gomes-Especialista em Engenharia 

de Segurança e Medicina do Trabalho 

 

gia acessível, iniciativas de re-

crutamento inclusivas e treina-

mento de preconceito inconsci-

ente, continuamos a construir 

um local de trabalho que permita 

às pessoas fazerem todo o seu 

trabalho". 

     Para saber mais sobre o 

compromisso da ADP com a di-

versidade, equidade e inclusão, 

acesse o último Relatório de 

Responsabilidade Social Corpo-

rativa Global da empresa: 

http://sustainability.adp.com/ N 

 

http://www.norminha.net.br/
http://www.irwin.com.br/
http://sustainability.adp.com/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Abaixo tamanhos e valores das publicidades, por edição, por 3 meses e por 6 meses 
TAMANHOS PADRÃO POR EDIÇÃO POR MÊS POR 03 MESES POR 06 MESES 

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

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

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

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

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

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

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

 

OBS: Nos contratos de duração por 6 meses, 

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

ATENÇÃO: Os pagamentos são antecipados ao tempo de duração, 

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

 

 

 

 

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

 

 

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

APRESENTAÇÃO: 

     Norminha é editada toda quinta-feira e enviada 

gratuitamente para mais de 3 milhões de e-mails de 

profissionais de todos os estados brasileiros, 

devidamente cadastrados e autorizados. 

     Norminha também é divulgada, toda quinta-feira, em 

mais de 450 Grupos de WhatsApp, Telegram, 

Facebook, Linkedin, Youtube e 

faz parte de intranet de várias empresas. 

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

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

belo visual com todas as notícias destacadas por fundo 

colorido para manter foco e visualização. 

     Todas as edições permanecem hospedadas e 

disponíveis ao acesso gratuito no site 

www.norminha.net.br  

FALE CONOSCO: contato@norminha.net.br 
Whats 18 99765-2705 

Página 13/13 - Norminha - Nº 633 - 22/07/2021 - ANO 13 - DESDE 18/08/2009 - Diretor Responsável: Maioli, WC - Comendador de Honra ao Mérito da SST – Registro Mte 51/09860 
 

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/

