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Entram em vigor no dia 3 de janeiro de 2022 as Normas 
Regulamentadoras 1, 7, 9, 18 e alguns itens da NR-37 

PORTARIA Nº 8.873, DE 23 DE JULHO DE 2021 foi divulgada em 26/07/2021 

Plataformas de Petróleo. 

     Esse adiamento foi definido 

devido às circunstâncias da 

pandemia ter causado atrasos e 

dificuldades para que as empre-

sas conseguissem adequações 

aos novos textos das referidas 

NRs. 

     Isso  significa que  as empre- 

sas ganharam mais 5 meses pa-

ra executarem as devidas ade-

quações e estarem prontas e em 

pleno funcionamento, por exem-

plo do Programa de Gerencia-

mento de Riscos Ocupacionais. 

     Acesse a integra da Porta-
ria 8.873/2021. 

N 

Norminha 634, 29/07/2021 
   Foi publicada no Diário Oficial 

da União de ontem (28) a medi-

da provisória (MP) que cria o 

Ministério do Trabalho e da Pre-

vidência. A MP prevê a transfe-

rência de competência e órgãos 

do Ministério da Economia para 

o novo ministério. Prevê tam-

bém a “possibilidade de trans-

formação de cargos em comis-

são e funções de confiança” para 

a nova pasta. 

     Em  nota, a  Secretaria-Geral  

da Presidência da República ex-

plica que a MP 1.058 prevê re-

gras de transição e informa que 

caberá à Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional dar apoio jurí-

dico para a atualização de estru-

turas, enquanto feitas via decre-

to, bem como para a transição 

de servidores. 

     O novo ministério será com-

posto pelas áreas de previdên-

cia, política e de diretrizes que 

visam geração de emprego e 

renda e de apoio ao trabalhador,  

 

Recriado Ministério do Trabalho e Previdência 
As atribuições da nova pasta estavam a cargo do Ministério da Economia 

Norminha 634, 29/07/2021 
      Portaria 8.873, divulgada no 

DOU do dia 26 de julho de 2021, 

prorrogou para 03 de janeiro de 

2022, o prazo de início de vi-

gência das Normas Regulamen-

tadoras nº 01 - Disposições Ge-

rais e Gerenciamento de Riscos 

Ocupacionais; nº 07 - Programa 

de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional - PCMSO; nº 09 – 

Avaliação e Controle das Expo-

sições Ocupacionais a Agentes 

Físicos, Químicos e Biológicos; 

e nº 18 - Condições de Segu-

rança e Saúde no Trabalho na 

Indústria da Construção, bem 

como de subitens específicos da 

nº 37 -  Segurança e  Saúde em  

 

Norminha 634, 29/07/2021 
 Este ano o 23º Congresso Naci-

onal de Engenharia de Seguran-

ça do Trabalho, terá o seu for-

mato híbrido que será a junção 

de dois formatos diferentes (pre-

sencial e virtualmente) – tudo ao 

mesmo tempo. Será utilizado 

uma plataforma de transmissão 

para gerar todo conteúdo apre-

sentado presencialmente, e dis-

ponibilizados para os partici-

pantes que optarem por assistir 

ao evento de suas residências. 

     Neste formato, todos pos-

suem as mesmas possibilidades 

de interação, ou seja, os parti-

cipantes virtuais também podem 

enviar mensagens através da 

plataforma de transmissão ao 

vivo. Além disso, todos os con-

teúdos deste evento estarão dis-

poníveis para eles – sejam re-

sultados das interações, estudos 

até o networking. E isso sem 

contar o acesso aos expositores 

e patrocinadores, quando ne-

cessário. 

     Promovido anualmente pela 

Associação Nacional de Enge-

nharia de Segurança do Traba-

lho (ANEST), o CONEST tem 

crescido ano a ano, reunindo 

centenas de profissionais de to-

do o país a cada edição, e tem se  

transformado no maior e mais 

expressivo evento da Engenha-

ria de Segurança do Trabalho do 

Brasil, reunindo profissionais, 

empresas públicas e privadas, 

acadêmicos e especialistas na-

cionais e estrangeiros para dis-

cussões dos mais variados e 

contemporâneos temas da segu-

rança e saúde no trabalho. 

     A 23ª edição do congresso 

tem tudo para ser uma das mai-

ores já realizadas, contando, 

nesse momento, com o apoio de 

grandes instituições, e a partici-

pação de palestrantes de desta-

que nacional e internacional, do 

Brasil, Espanha, Portugal e paí-

ses da África. 

     CLIQUE AQUI para efetuar 

sua inscrição e obter mais infor-

mações sobre o evento. 

     Sua participação pode ser 

presencial ou virtual. 

N 

 

LIVE: Hospital 
é lugar de 

engenheiro? 
Norminha 634, 29/07/2021 
O Crea-ES com apoio do Crea-

GO e Confea irá realizar na noite 

dessa quinta-feira, 29/07/2021, 

das 19 às 21 horas a “Live: Hos-

pital é lugar de engenheiro?” 

     O evento será transmitido pe-

lo Youtube do Crea-ES: 

    www.youtube.com/Creaes1 

    Com objetivo de Explanar so-

bre a importância do engenheiro 

no setor hospitalar e as perspec-

tivas do mercado de trabalho na 

engenharia clínica, a live é gra-

tuita e aberta para profissionais 

e estudantes interessados no te-

ma. 

     O palestrante será Lucas Se-

vale, Engenheiro Mecânico e 

Segurança do Trabalho, Espe-

cialista em Engenharia Clínica. 

Diretor da Engvale Engenharia. 

Atua no setor de Engenharia de 

Climatização e Contra Incêndio. 

Consultor de Infraestrutura Hos-

pitalar e Engenharia Clínica. 

Conselheiro da Câmara Especi-

alizada de Engenharia Mecânica 

do Crea-GO e Coordenador da 

Coordenadoria de Câmaras Es-

pecializadas de Engenharia In-

dustrial (CCEEI) do Confea. 

     Inscreva-se e ative as notifi-

cações no canal do Youtube do 

Crea-ES e fique atento para não 

perder a live! 

     Para receber certificado faça 

sua inscrição aqui. Durante a li-

ve é preciso realizar comentário 

para comprovar participação. 

     É HOJE, 29/07, 19 horas. 

N 

Live ocorre hoje, 29 de julho das 15 às 16h30, no canal da Fundacentro no YouTube 

Lab Talk debate acesso aos serviços 
públicos por aplicativos 

 

participação do tecnologista da 

Fundacentro, Daniel Bitencourt, 

que é meteorologista, com dou-

torado em Física pela Universi-

dade Federal de Santa Maria e 

pós-doutorado pela Universida-

de de Oklahoma (EUA); e da en-

genheira Marianna Gonçalves, 

pesquisadora do Laboratório de 

Ciência de Dados da Universi-

dade Federal do Ceará (Insight 

Lab - UFC). 

     Daniel coordena o projeto 

que desenvolve o App MONITO-

RIBUTG, o qual auxilia trabalha-

dores e empregadores na avalia-

ção da exposição ocupacional 

ao calor, sem fontes artificiais,  

nior, uma para Consultor de Cy-

ber Security Júnior e outra para 

Consultor de Continuidade de 

Negócios Pleno. 

     Para qualquer uma das va-

gas, os interessados devem 

mandar currículo para o e-mail 

vagas@daryus.com.br, ou aces-

sar o LinkedIn Oficial da empre-

as: 

além das relativas a política e di-

retrizes para a modernização das 

relações de trabalho e de fisca-

lização do trabalho. 

     “O novo ministério também 

contempla os conselhos relacio-

nados a Trabalho, Previdência e 

Previdência Complementar”, a-

crescenta, na nota, a secretaria 

da Presidência. A criação do no-

vo ministério está sendo feita 

por meio de alterações na Lei nº 

13.844, de 18 de junho de 2019. 

N Agência Brasil 
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CONEST 2021 SERÁ HÍBRIDO 
em ambientes de trabalho exter-

nos. Já Marianna liderou o inte-

graSUS, projeto de inovação e 

transparência de dados da Se-

cretaria da Saúde do Ceará. Atu-

almente é gerente de produto no 

ÍRIS - Laboratório de Inovação e 

Dados do Governo do Ceará. 

     A apresentação do evento se-

rá feita pela coordenadora geral 

de Educação e Difusão, Karina 

Sanches, e pela chefe do Centro 

Regional Sudeste II, Adriana Hi-

lu, ambas da Fundacentro. 

     O Lab Talk, bate-papo sobre 

inovação em SST, é uma incia-

tiva do Laboratório de Inovação 

da Fundacentro. N 

Grupo DARYUS abre vagas para profissionais de tecnologia 
e gestão empresarial 

Norminha 634, 29/07/2021 
     O Grupo DARYUS, referência 

em consultoria empresarial e e-

ducação nas áreas de tecnologia 

e gestão, está com quatro vagas 

abertas para as áreas de tecno-

logia da informação e gestão 

empresarial, em São Paulo (SP). 

São duas vagas para Consultor 

de Segurança da Informação Sê- 

Norminha 634, 29/07/2021 
A 7ª edição do Lab Talk debate o 

tema “Inovação no acesso aos 

serviços públicos por meio de 

aplicativos”. O bate-papo acon-

tece hoje, 29 de julho, das 15 às 

16h30, com transmissão canal 

da Fundacento no YouTube. 

     O objetivo é discutir como a 

inovação tecnológica em aplica-

tivos governamentais amplia e 

facilita o acesso da população 

aos serviços públicos em geral. 

Os Apps também podem difun-

dir o conhecimento científico, 

como o relacionado à segurança 

e saúde no trabalho (SST). 

     Essa  edição  contará  com a 

https://www.linkedin.com/scho

ol/daryus-consultoria-

treinamento/. 

     Processo seletivo e treina-

mento acontecerão por vídeo-

conferência. O regime de contra-

tação é PJ + pacote de benefí-

cios. Os novos profissionais tra-

balharão no modelo remoto até 

contida a pandemia no país. N 

http://www.norminha.net.br/
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-8.873-de-23-de-julho-de-2021-334083465
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-8.873-de-23-de-julho-de-2021-334083465
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.058-de-27-de-julho-de-2021-334838067
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.058-de-27-de-julho-de-2021-334838067
https://www.conest2021.com.br/inscricoes/
http://www.radios.com.br/play/11332
http://www.youtube.com/Creaes1
http://www.creaes.org.br/creaes/PRINCIPAL/tabid/55/ctl/Update/mid/830/EventoId/5268/ControlKey/Details/mid/830/Default.aspx
http://www.creaes.org.br/creaes/PRINCIPAL/tabid/55/ctl/Update/mid/830/EventoId/5268/ControlKey/Details/mid/830/Default.aspx
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2021-07/medida-provisoria-que-cria-ministerio-do-trabalho-e-publicada-no-dou
https://www.youtube.com/channel/UCPhOOFBhOJnvooqstj8YvLg
https://www.facebook.com/norminhanet
https://www.instagram.com/norminha_revista/
http://www.norminha.net.br
https://www.abho.org.br/
https://www.gov.br/trabalho/pt-br/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/normas-regulamentadoras-nrs
https://www.ilo.org/brasilia/conheca-a-oit/oit-no-brasil/lang--pt/index.htm
https://www.anatest.com.br/
https://www.anamt.org.br/portal/
https://www.gov.br/fundacentro/pt-br
https://anent.org.br/
https://www.gov.br/trabalho/pt-br
http://www.abnt.org.br/cb-32
http://www.norminha.net.br/Arquivos/arquivos.asp
https://animaseg.com.br/animaseg/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://www.anest.org.br/
http://www.norminha.net.br/default.asp
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=saae0q1ef1qf&utm_content=3t56h3l
https://www.youtube.com/watch?v=Ac0N4aHRJ8A
https://www.youtube.com/watch?v=Ac0N4aHRJ8A
https://www.linkedin.com/school/daryus-consultoria-treinamento/
https://www.linkedin.com/school/daryus-consultoria-treinamento/
https://www.linkedin.com/school/daryus-consultoria-treinamento/
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Norminha 634, 29/07/2021 
A gestão sustentável faz parte da 

essência BRF, uma das maiores 

companhias de alimentos do 

mundo. Globalmente, a empresa 

estabeleceu a meta de reduzir 

em 13% o consumo de água até 

2025. Um bom exemplo de a-

vanços é a unidade de Capinzal, 

no meio-oeste de Santa Catari-

na, que, nos primeiros cinco 

meses de 2021, reduziu o con-

sumo de água em 80 milhões de 

litros, informou a BRF na sexta-

feira (23). 

     Na planta de Capinzal, apro-

ximadamente 50% de todo o 

consumo de água global é rea-

proveitado e vai para reutiliza-

ções na lavagem de caminhões, 

de gaiolas e na destinação para 

as bombas de vácuo para trans-

portar resíduos em calhas. Esse  

 

 

 

 

      

reaproveitamento representa 

49% de redução em consumo. 

Por mês, a unidade reutilizou em 

média 112,3 milhões de litros de 

água, o que representa cerca de 

1,347 bilhão de litros por ano. 

     A unidade conta, também, 

com um robusto sistema de tra-

tamento de efluentes. Todo o re-

síduo gerado na planta passa 

por diversas fases, como penei-

ramento e depois pelas fases 

primária e secundária, permitin-

do que o efluente final seja lan-

çado com 99% de remoção dos 

padrões físico-químicos e bioló-

gicos. Buscando a melhoria 

contínua no reaproveitamento 

desse recurso natural, a planta 

possui um projeto em anda-

mento para a instalação de uma 

nova estação de tratamento de 

água para reuso. 

 

 

     O desempenho e resultados 

alcançados até o momento estão 

relacionados com o atendimento 

à norma ISO 14001:2015. Se-  
gundo a diretora de Sustenta-

bilidade da BRF, Mariana Mo-

desto, preservar o meio ambi-

ente e ser ecoeficiente estão en-  
 

 

BRF de Capinzal reduz consumo de água em 80 milhões de litros no ano 

 

Unidade do meio-oeste de SC reaproveita 50% do consumo de 
água da planta (Divulgação/BRF) 

 

 

 

 

tre as ambições da empresa por 

meio de seu Plano de Sustenta-

bilidade. "Trabalhamos para i-

novar e encontrar soluções sus-

tentáveis para os desafios que se 

apresentam em nossa ativida-

de”, disse Mariana em nota. N 

CARNETEC 

contempla a instalação da Rei-

toria; do Centro de Referência 

em Formação e em Educação à 

Distância (Cefor); de um Centro 

Tecnológico, que abrigará o Po-

lo de Inovação; da Agência de 

Inovação do Ifes (Agifes); da In-

cubadora; além de laboratórios 

multiuso um espaço maker. 

   Dentre os núcleos a serem im-

plantados no local e segundo o 

assistente de tecnologia do 

Crea-ES e tecnólogo em rochas 

ornamentais Cássio Santos de 

Carvalho, que também esteve 

presente na reunião, o Laborató-

rio de Prospecção e Pesquisa 

em Rochas (LabProsPer) é uma 

das intenções. O projeto tem co-

mo objetivo captar recursos para 

aplicá-los em pesquisas benéfi-

cas para o comércio e a indústria 

do Espírito Santo. 

Divulgue sua empresa 
aqui na Norminha e leve 

seus produtos/serviços na 
palma da mão de mais de 
4 milhões de profissionais. 

Whats 18 99765-2705 
     Também participam do en-

contro o assessor da presidên-

cia do Crea-ES e Tecg. em Ges-

tão Ambiental Dario Antônio de 

Almeida, o assessor de tecnolo-

gia do Crea-ES, Ronaldo Nevez 

Cruz, e o pró-reitor do Ifes Lu-

ciano Toledo. N 

Fiscalização, Competitividade e 

Sustentabilidade nas áreas da 

Engenharia, Agronomia e Geo-

ciências - a ser realizado em Vi-

tória, nos dias 30 de novembro 

a 4 de dezembro. Também foi a-

bordado o estabelecimento de 

um acordo de cooperação para a 

instalação de um núcleo de a-

poio a indústria e comércio nas 

novas alocações no Ifes, em Jar-

dim da Penha. 

     No mês de abril, a instituição 

de ensino recebeu, da Secretaria 

de Patrimônio da União do Esta-

do (SPU-ES), a concessão de 

uso dos antigos Galpões do Ins- 

tituto Brasileiro do Café (IBC), 

localizados em Jardim da Pe-

nha, em Vitória. Segundo infor-

mações do Ifes e veiculadas pela 

A Gazeta, o projeto para o local 

Norminha 634, 29/07/2021 
Na última quinta (22/7), o presi-

dente do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia do Es-

pírito Santo (Crea-ES), Eng. Jor-

ge Silva, e o reitor do Instituto 

Federal do Espírito Santo (Ifes), 

Jadir Jose Pela, se reuniram pa-

ra discutir ações voltadas para o 

desenvolvimento e valorização 

de pesquisas, ensino e extensão 

no Espírito Santo, além de rea-

lizações voltadas para a capaci-

tação profissional. 

     Na ocasião, o Ifes declarou a-

poio na realização do 4º Con-

gresso  Brasileiro  Governança, 

 

 

 

No Espírito Santo, Pesquisa, extensão e capacitação profissional são 
temas de reunião entre Crea-ES e Ifes 

http://www.norminha.net.br/
https://www.softworksepi.com.br/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://www.carnetec.com.br/Industry/News/Details/100430
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Especialistas defendem mudança da cultura de segurança no 
trabalho em altura 

     Já o vice-presidente da Fede-

ração dos Trabalhadores nas In-

dústrias da Construção e do 

Mobiliário do Estado de São 

Paulo (Feticom-SP) e membro 

da Comissão Tripartite Paritária 

Permanente (CTPP), Robinson 

Leme, mencionou que a implan-

tação dos Sistemas de Proteção 

Coletiva Contra Quedas (SP 

CQs) poderá ser definida pelo 

tipo de obra. 

     No entanto, ressaltou que os 

riscos de quedas devem ser 

identificados já na fase de pro-

jeto, com detalhamento do SP 

CQ, elaborado por PLH, no PGR. 

     Para quem for iniciar obras a 

partir de 2022, Leme pediu aten-

ção para as novas medidas de 

proteção coletiva e especifica-

ções do guarda-corpo. 

     Sobre a capacitação para o 

trabalho em altura, informou que 

o Anexo I da NR-18 traz todos os 

treinamentos que devem ser 

feitos na construção civil, já com 

definição de carga horária, peri-

odicidade e conteúdo progra-

mático. Leme também abordou a 

questão da proficiência dos ins-

trutores para trabalho em altura 

e a necessidade da comprova-

ção de capacitação. 

     Máquinas e Equipamentos 

na Nova NR-18 

     No painel sobre Máquinas e 

Equipamentos na Nova NR-18, 

quarto e último do seminário, 

moderado pela gerente de Segu-

rança do Seconci-DF, Juliana O-

liveira, o engenheiro de Segu-

rança do Trabalho do Sesi-SC, 

Lucas Bergmann, tratou dos 

principais aspectos da nova NR-

18 referentes a máquinas e e-

quipamentos, com foco em serra  

circular, máquinas autopropeli-

das, equipamentos de guindar/ 

gruas e ferramentas que preci-

sam ser levados em considera-

ção e ter acompanhamento de 

PLH. 

 

     Dentre as mudanças, a de 

que as máquinas para uso dos 

trabalhadores do setor devem 

estar em local coberto e bem ilu-

minado nos canteiros de obra. 

     Além disso, informou sobre a 

necessidade da observância da 

hierarquia entre as normas (NR 

setorial, NR específica e NR ge-

ral) para garantir a segurança 

dos trabalhadores na operacio-

nalização dos equipamentos, 

assim como sobre a harmoni-

zação da NR-18 com as NRs 10 

(Eletricidade) e 12 (Máquinas e 

Equipamentos). 

     O auditor fiscal do Trabalho 

Antônio Pereira, por sua vez, a-

bordou a questão dos elevado-

res e do sistema de guindar. “É 

fundamental que o PGR contem-

ple o plano de carga”, disse, re-

forçando também como essen-

cial o planejamento na definição 

da utilização de equipamentos 

na obra. 

     CANPAT Construção 

     O seminário foi a primeira a-

ção da Campanha Nacional de 

Prevenção de Acidentes na In-

dústria da Construção (CANPAT 

Construção 2021), lançada no 

dia 21/7 pela Câmara Brasileira 

da Industria da Construção (C 

BIC), em correalização com o 

Serviço Social da Indústria (Sesi  

 

Divulgue sua 
empresa na 

Norminha e eleve 
seus 

produtos/serviços na 
palma da mão de 

mais de 4 milhões de 
profissionais pelo 

Brasil a fora! 
Whats 

18 99765-2705 

Nacional), durante o VI Encontro 

Nacional de Segurança e Saúde 

no Trabalho na Indústria da 

Construção. 

     Em outubro, conforme anun-

ciado na quarta-feira (21/7) pelo 

subsecretário de Inspeção do 

Trabalho da Subsecretaria de 

Inspeção do Trabalho (SIT) do 

Ministério da Economia, Romu-

lo Machado e Silva, será reali-

zada a Semana CANPAT Cons-

trução 2021, dentro da CANPAT 

2021. A ação nacional voltada 

para a conscientização da pre-

venção de acidentes de trabalho 

na construção civil ocorrerá de 4 

a 8/10. 

     O Seminário Técnico Nacio-

nal da Nova NR-18 tem interface 

com o projeto “Realização/Par-

ticipação de/em Eventos Temáti-

cos de RT/SST” da Comissão de 

Políticas e Relações Trabalhis-

tas (CPRT) da CBIC, em correa-

lização com o Sesi Nacional. 

     Acesse as apresentações dos 

painéis no site da CBIC 

      Assista a integra dos painéis 

no canal da CBIC, no YouTube. 

N 

A queda de objetos é causadora de 
inúmeros acidentes de trabalho! 

Norminha 634, 29/07/2021 
     Quantos acidentes não pode-

riam ter sido evitados com a a-

doção de medidas de prevenção 

de queda de objetos ou soluções 

que tivessem como objetivo a 

preservação da saúde dos cola-

boradores? 

      Vejam algumas das princi-

pais causas de acidentes com 

quedas de objetos: 

      - Análise de riscos inade-

quada; 

     - Fator Humano; 

     - Procedimentos e/ou mon-

tagens inadequados; 

     - Falta de manutenção; 

     - Colisões. 

     Independente do caso, a que-

da pode resultar em ferimentos, 

significativos danos à proprie-

dade e também ao meio ambi-

ente. Ferramentas manuais ou 

qualquer equipamento em su-

perfície elevada podem ser com-

siderados potencialmente peri-

gosos. 

      Para evitar este tipo de situ-

ação, a AGMOV desenvolveu o 

PEGA ESPULA, uma solução ca-

paz de oferecer condições segu-

ras e ergonômicas para profis-

sionais que transportam ma-

nualmente peças cilíndricas e de 

formato horizontal. 

     Fixa a carga de maneira ade-

quada, protegendo mãos e evi-

tando cortes e prensamentos. 

     Como a carga cilíndrica não 

possui pega para transporte, o 

material apresenta um local es-

pecífico  para  posicionamento 

Norminha 634, 29/07/2021 
Atualizar os cerca de 1,7 mil em-

presários e profissionais do se-

tor da construção ligados à área 

de segurança e saúde, alcança-

dos na segunda parte do Semi-

nário Técnico Nacional da Nova 

NR-18 sobre trabalho em altura 

e máquinas e equipamentos re-

lacionados à nova NR 18, foi o 

principal objetivo de especialis-

tas sobre o tema. O evento foi re-

alizado virtualmente na quinta-

feira (22/7) pelo Seconci-Brasil 

e Serviço Social da Construção 

Civil do Estado de São Paulo 

(Seconci-SP). 

     No painel Trabalho em Altura 

e Sistema de Proteção Individual 

de Queda (SPIQ), terceiro do dia 

e moderado pela gerente de Se-

gurança do Serviço Social da In-

dústria da Construção Civil no 

Estado de Minas Gerais (Secon-

ci-MG), Andreia Kaucher Dar-

mstadter, os especialistas apon-

taram a necessidade de mudan-

ça na cultura de segurança no 

trabalho em altura no país. 

     O diretor técnico da AMZ E-

quipamentos para Trabalho em 

Altura, Marcos Amazonas, res-

saltou a importância do uso do 

SPIQ – constituído de um siste-

ma de ancoragem, elemento de 

ligação e Equipamento de Prote-

ção Individual (EPI), em conso-

nância com a NR-35 (Trabalho 

em altura) – pelo trabalhador da 

construção nas obras. 

     Salientou também a relevân-

cia de os empresários da cons-

trução investirem em consulto-

ria/amparo que garanta robustez 

ao Programa de Gerenciamento 

de Riscos (PGR) e ao Gerenci-

amento de Riscos Ocupacionais 

(GRO) para evitar riscos de aci-

dentes aos trabalhadores no de-

senvolvimento de suas ativida-

des. 

     Amazonas frisou ainda a im-

portância da observância à NBR 

16.489, norma complementar à 

NR-35, quanto às recomenda-

ções referentes à seleção e uso 

de SPIQ e seus componentes. 

Além disso, reforçou que o res-

gate deve estar previsto no SPIQ 

e no PGR da atividade em altura. 

Para ele, o SPIQ tem que estar 

sob a responsabilidade de um 

Profissional Legalmente Habili-

tado (PLH). 

 

 

Você conhece o novo PEGA 
ESPULA? 

das mãos, enquanto conta com 

uma estrutura emborrachada, 

capaz de proteger as mãos do 

operador, sem danificar o cilin-

dro em movimentação. 

      Pode ser utilizada em con-

junto com outras soluções e 

com o auxílio de outros colabo-

radores. Auxilia também na divi-

são de peso e na estabilidade da 

carga. Possui capacidade de 

carga de 23kg, atendendo as re-

comendações da norma ISO11 

228-1. 

     É um solução compacta e le-

ve, fabricada em poliuretano, 

com proteção em borracha e 

componentes em aço. 

     Incidentes relacionados à 

quedas de objetos são ruins pa-

ra a imagem da sua empresa, 

mesmo quando não resultam 

em ferimentos. 

     Investir em soluções que au-

mentam a qualidade de vida do 

funcionário, é um ato de cuida-

do! Nossas soluções podem te 

auxiliar a atingir a marca de Zero 

Acidentes. N 

 

 

 

http://www.norminha.net.br/
https://cbic.org.br/apresentacoes/
https://cbic.org.br/apresentacoes/
https://www.youtube.com/watch?v=nkMbTnPABAs
https://www.youtube.com/watch?v=nkMbTnPABAs
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://multisegurancafranquia.com.br/
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8 alimentos e bebidas para 
ajudar a repor eletrólitos 

 

Os desafios e oportunidades do trabalho híbrido no pós-crise 
Norminha 634, 29/07/2021 
  O trabalho híbrido chegou para 

ficar. É o que indicam estudos 

sobre o assunto, e eles apontam 

que a rotina, na conjuntura pós-

crise, não voltará exatamente ao 

padrão adotado antes da pande-

mia. Essa modalidade é uma 

combinação do cumprimento da 

jornada laboral de formas pre-

sencial e remota. Na prática, is-

so quer dizer que o colaborador 

pode operar alguns dias em casa 

(ou em outro local de sua pre-

ferência) e outros no escritório.   

     Apesar de já ser parte da re-

alidade de profissionais de áreas 

como marketing, finanças e re-

cursos humanos bem antes da 

Covid-19, o trabalho remoto é 

um conceito que alcançou um 

novo patamar de discussão na 

esfera pública, quando a maior 

crise sanitária dos últimos 100 

anos exigiu medidas de distan-

ciamento social. A necessidade 

de sua ampla adoção trouxe à 

tona os desafios que uma com-

binação mais permanente de ho-

me office e trabalho presencial 

trará no que tange à segurança, 

à disponibilidade das redes e à 

capacidade dos data centers em-

presariais.   

     “Na minha visão, o trabalho 

híbrido é uma evolução tanto do 

modelo 100% remoto quanto do 

tradicional, já que, idealmente, 

integra o melhor dos dois mun-

dos. Isso porque permite não a-

penas a flexibilidade de se rea-

lizar entregas onde quer que a 

pessoa esteja, mas também a 

socialização e as trocas tão ricas 

com os colegas, quando o indi-

víduo estiver na empresa", ex-

plica Bianca Moreno, Gerente de 

Recursos Humanos da ODATA. 

     Como resultado, muitos tra-

balhadores  estão  se  sentindo 

ansiosos, sem saber ao certo se 

as novas necessidades de flexi-

bilidade e de capacitação serão 

atendidas pelo empregador. 

    Os principais desafios do tra-

balho híbrido 

    A ODATA procura sempre se 

antecipar às tendências do mer-

cado global, tanto para atender 

às necessidades dos clientes, 

quanto para oferecer a melhor 

experiência possível aos funcio-

nários. No início da pandemia, a 

companhia rapidamente moveu 

todos os colaboradores das á-

reas administrativas para o ho-

me office. No entanto, gestores 

de operação e os principais pro-

fissionais das áreas técnicas 

continuaram atuando presen-

cialmente, em escala de rodízio 

e de plantão, para assegurar o 

bom funcionamento das estrutu-

ras dos nossos clientes. Atual-

mente, o setor de RH da com-

panhia percebe um desejo de 

grande parte dos colaboradores 

em voltar a trabalhar no escritó-

rio. Mas o movimento de retorno 

é estudado com muito cuidado, 

considerando principalmente al-

guns desafios, entre eles: 

     . A imunização de toda a for-

ça de trabalho, para não colocar 

em risco tudo o que foi con-

quistado até agora em relação à 

proteção da saúde das pessoas;  

     . Os níveis elevados de pro-

dutividade de uma equipe mista, 

ainda mais diante dos altos ní-

veis de ansiedade de esgota-

mento, acumulados ao longo de 

tantos meses em isolamento. 

Cada vez mais, os líderes preci-

sarão ser cuidadosos e empáti-

cos, entendendo a condição in-

dividual do colaborador a fim de 

motivá-lo a entregar o seu me-

lhor, respeitando o limite de ca-

da um; 

     . A manutenção da cultura or-

ganizacional viva. Na ODATA, a 

cultura de “mão na massa” e o 

orgulho do pertencimento (o 

chamado "sangue roxo", alusão 

à principal cor que compõe a 

identidade visual da empresa) 

sempre foram muito fortes, des-

de a fundação. Este é um ativo 

importante do grupo e há esfor-

ços para preservá-lo, indepen-

dentemente do local de trabalho;  

     . Por fim, a aquisição ou 

adequação de ferramentas tec-

nológicas adequadas ao traba-

lho híbrido das equipes, uma 

vez que a pandemia acelerou a 

transformação digital das em-

presas. A colaboração das equi-

pes em ambientes distintos ain-

da impõe diversas questões, co-

mo a contenção dos ataques ci-

bernéticos. 

     O cenário atual na ODATA 

     A aceleração da digitalização, 

impulsionada pela pandemia 

(especialmente no setor de ser-

viços), promoveu o aumento de 

contratações no macrossetor de 

tecnologia da informação e co-

municações (TIC) entre janeiro e 

abril de 2021. Tais dados inte-

gram o Monitor de Empregos e 

Salários, publicado pela Asso-

ciação das Empresas de Tecno-

logia da Informação e Comuni-

cação (Brasscom). Para esse le-

vantamento, a entidade consi-

derou os números do Cadastro 

Geral de Empregados e Desem-

pregados (CAGED) e da Relação 

Anual de Informações Sociais 

(RAIS), do Ministério do Traba-

lho e Emprego. 

     "Os empregos mais valoriza-

dos serão os que melhor se a-

daptarem a esse modelo mais  

 

 
A aceleração da digitalização, impulsionada pela pandemia, 
impõe desafios quanto à especialização da mão de obra e à 

segurança cibernética 

flexível, seja adquirindo compe-

tências técnicas inerentes às 

tecnologias digitais, seja apri-

morando habilidades comporta-

mentais, como a colaboração, a 

adaptabilidade e a resiliência", 

destaca Bianca Moreno.  

     A ODATA segue nesse cami-

nho e, nos próximos meses, 

precisará de mais profissionais 

capacitados. A companhia vem 

apresentando um crescimento 

expressivo – não somente no 

Brasil, mas em diversos países 

da América Latina, como Co-

lômbia, México e Chile. Por is-

so, temos um volume de contra-

tação intenso. 

     Bianca Moreno  

     Atualmente, lidera o time de 

Recursos Humanos na ODATA, 

além de conduzir o desenvolvi-

mento de políticas, processos e 

estruturação das equipes dos 

Data Centers de Santana de Par-

naíba (SP) e de Bogotá (Co-

lômbia). Com uma consolidada 

experiência de 15 anos na área, 

Bianca Moreno tem uma atuação 

generalista, com destaque para 

as atividades de Gestão de Pes-

soal, Cargos e Remuneração, 

Desempenho, Recrutamento e 

Seleção, Treinamento e Desen-

volvimento, Comunicação 

Interna e Relações Sindicais. 

Administradora de empresas 

pela FIA-SBC e pós-graduada 

em Gestão de Pessoas pela FEI, 

Moreno ainda tem MBA em 

Gestão Empresarial pela FGV-

SP e é certificada como Personal 

& Professional Coaching pela 

SBCoaching. 

     Mais informações em 

    https://odatacolocation.com/. 

N 

 

 

Norminha 634, 29/07/2021 
  Os eletrólitos ajudam você a se 

manter hidratado, junto com 

muitas outras funções importan-

tes que o mantêm vivo e ativo. 

Logo, são ainda mais importan-

tes para quem trabalha exposto 

a Altas Temperaturas. 

     Mas, com esse nome com-

plicado, você saberia dizer como 

pode repor os eletrólitos no seu 

organismo? Foi por isso que 

separamos uma lista com op-

ções fáceis e deliciosas que vo-

cê pode consumir. 

     Acompanhe! 

     O que são eletrólitos? 

     Os eletrólitos são essenciais 

para regular a quantidade de á-

gua em seu corpo, o que ajuda 

em tudo, desde as respostas 

nervosas às contrações muscu-

lares. 

     Mas é fácil ficar com defi-

ciência de eletrólitos se você a-

cabou de terminar um treino in-

tenso, executou uma tarefa e-

xaustiva exposto ao calor exces-

sivo ou se está doente e tem sin-

tomas que incluem vômitos e di-

arreia. 

     Se o desequilíbrio eletrolítico 

for grave, ele pode causar cãi-

bras e contrações musculares, 

fraqueza, arritmia cardíaca, pa-

ralisia e, em casos extremos, 

morte por parada cardíaca. 

     Embora existam alguns ele-

trólitos, o sódio e o potássio são 

dois dos mais proeminentes. 

Eles desempenham o papel 

principal na regulação do equi-

líbrio do fluido dentro e fora de 

nossas células. Isso ajuda nos-

sos corpos a se manterem hi-

dratados. 

   Outros eletrólitos incluem: 

   Cloreto; Fósforo; Cálcio; Mag-

nésio 

     Quando uma pessoa trabalha 

ou transpira muito, ela perde 

muito sódio. O mesmo é verda-

deiro para qualquer pessoa que 

se sinta mal, com vômitos ou 

diarreia. Esses sintomas podem 

fazer com que o corpo perca ele-

trólitos, portanto, substituí-los é 

fundamental. 

     Como obter eletrólitos? 

     Existem várias maneiras de 

obter os eletrólitos de que seu 

corpo  precisa  apenas  por meio  

da dieta. Aqui estão alguns ali-

mentos e bebidas que podem a-

judá-lo a reabastecer seus esto-

ques. 

     1 – Beba água de coco sem 

açúcar 

     Uma xícara de água de coco 

tem cerca de 350 mg de potássio 

ou cerca de 13% do seu valor 

diário. Felizmente, a água de co-

co é uma alternativa popular pa-

ra a água engarrafada e está dis-

ponível na maioria dos super-

mercados e lojas de conveniên-

cia. 

      2 – Coma bananas 

     As bananas são uma fonte 

incrível de eletrólitos graças aos 

seus altos níveis de potássio. 

Uma banana típica tem 422 mg 

(16% do valor diário) de potás-

sio. Adicione um impulso de 

proteína colocando um pouco 

de manteiga de amendoim na 

banana ou introduza um pouco 

de fibra jogando-a na farinha de 

aveia. 

     3 – Consumir laticínios 

     Os produtos lácteos são uma 

grande fonte de cálcio e sódio. 

Em 100 ml de leite, existem cer-

ca de 199 mg (20% do valor di-

ário) de cálcio e 281 mg (10% 

do valor diário) de potássio. 

     E o queijo traz ainda mais pa-

ra a mesa. Em 30g de queijo par-

mesão, há cerca de 336 mg (33 

% do valor diário) de cálcio e 

26,1 mg (2% do valor diário) de 

sódio. 

     Embora o cálcio seja geral-

mente associado a laticínios, 

couve, feijão, produtos de soja, 

amêndoas também são excelen-

tes fontes do mineral. 

     Para obter sódio e cálcio, 

adicione uma fatia de queijo em 

um pedaço de pão de farinha de 

amêndoa. 

     4 – Cozinhe carnes brancas e 

aves 

    As pessoas podem obter ele-

trólitos ao comer carne branca e 

aves. Em 100g de carne de peru 

branco, há 349 mg (12% do 

valor diário) de potássio e 1200 

mg (52% do valor diário) de 

sódio. 

     Outras fontes de zinco inclu-

em marisco, feijão e lentilhas e 

sementes de cânhamo. 

Continua na página 05/13 
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     5 – Coma abacate 

     Os abacates estão na moda, 

pois essa fruta é uma fonte in-

crível de potássio. Em um aba-

cate padrão, há 660 mg (22% do 

valor diário) de potássio. 

     Experimente abacate em ci-

ma da torrada com uma pitada 

de queijo para um lanche rico 

em eletrólitos ou no café da ma-

nhã. 

     6 – Beba suco de frutas 

     Enquanto sucos como laran-

ja, limonada e banana fornecem 

eletrólitos, há um que se des-

taca: o suco de romã. Este suco 

de fruta é uma fonte fantástica de 

eletrólitos, pois uma xícara con-

tém 533 mg (18% do valor 

diário) de potássio. 

     Tome um copo com seu café 

da manhã ou no meio da tarde. 

Se você está aumentando sua 

ingestão para obter eletrólitos, 

escolha um copo de suco de 

frutas para evitar opções com 

alto teor de açúcar. 

     7 – Melancia no lanche 

     Não há razão para que as me-

lancias precisem ser limitadas 

ao verão. Faça um lanche de me-

lancia o ano todo para aumentar 

os eletrólitos. Uma fatia de me-

lancia de tamanho médio con-

tém 320 mg (11% do valor diá-

rio) de potássio. 

     Como o nome sugere, a me-

lancia também é incrivelmente 

hidratante, pois contém 92% de 

água,  o que a  torna um  ótimo  

 

lanche pós-treino. 

    8 – Experimente líquidos com 

infusão de eletrólito 

     A quantidade de eletrólitos 

em bebidas energéticas varia de 

acordo com a marca. Esses lí-

quidos estão disponíveis na ma-

ioria dos supermercados e lojas 

de esportes. Marcas comuns in-

cluem Gatorade e Powerade. 

     Alguns líquidos com infusão 

de eletrólitos podem conter uma 

grande quantidade de açúcares, 

portanto, esteja atento à etiqueta 

nutricional ao escolher uma. A 

maioria das pessoas não precisa 

de uma bebida eletrolítica, a 

menos que tenham completado 

um treino intenso de uma hora. 

     Conclusão 

     Os eletrólitos são cruciais 

para as respostas nervosas do 

corpo, contrações musculares, 

equilíbrio hídrico e muito mais. 

     Eletrólitos comuns incluem 

sódio, potássio, cálcio e cloreto. 

Você pode consumir eletrólitos 

por meio de água de coco, me-

lancia e laticínios. É especial-

mente importante observar a in-

gestão de eletrólitos se você es-

tiver doente ou apenas terminar 

um treino. 

     Mas, lembre-se, a reposição 

de eletrólitos não implica na re-

dução de cuidados com a sua 

segurança durante a realização 

das suas atividades laborais. 

N 

Pedro Bezerra 

SUPREMA 
 

 

Vamos falar da violência contra a mulher no ambiente corporativo? 
Norminha 634, 29/07/2021 
Por Patricia Punder 

Recentemente, voltaram a surgir 

nas mídias socias vários casos 

de agressões domesticas contra 

as mulheres. Notícias de todos 

os tipos, como o aumento do fe-

minicídio ou, então, vídeos de 

agressões envolvendo pessoas 

famosas. 

     A violência contra a mulher 

não é um tema novo. Sempre e-

xistiu e, infelizmente, irá conti-

nuar a existir. Muitos seres hu-

manos (homens e mulheres) 

ainda não alcançaram o nível de 

maturidade onde a agressão de-

ve ser veementemente repudia-

da, principalmente, dentro dos 

lares e tendo como testemunhas 

crianças. 

     Agora, vamos falar sobre a 

violência contra a mulher no 

ambiente corporativo. O início 

de tudo está no “bias” que as 

mulheres sofrem no período de 

contratação. Quantas mulheres, 

extremamente capazes, não fo-

ram contratadas, pois as empre-

sas consideraram que elas esta-

vam em um período “perigoso”, 

ou seja, idade de engravidarem. 

Outras vezes, o critério de sele-

ção é realmente machista, além 

do fato dos headhunters recebe-

rem como pré-requisito somen-

te contratarem homens, pois os 

executivos se sentem melhor 

atuando com os mesmos. 

     Outro ponto a ser comenta-

do, é que a mulher ainda recebe 

salários menores que os ho-

mens, mesmo tendo a mesma 

posição ou nível de responsabi-

lidade. Esta desigualdade ainda 

existente também e é um tipo de 

agressão as avessas existente 

nas corporações, que julgam 

que mulheres “valem menos” 

quando comparadas com seus 

pares masculinos. Fica a per-

gunta: até quando vamos con-

tinuar com este pensamento que 

a força de trabalho feminino vale 

menos que a masculina. Segun- 

do o Atlas do Estado Brasileiro 

de 2017,  as mulheres  recebem 

salários menores que os ho-

mens em todos os poderes: no 

Executivo, recebem 24,7% me-

nos que homens, no Legislativo, 

12%, e no Judiciário, 6,2%. E 

mesmo com salários proporcio-

nalmente inferiores nos três Po-

deres, as mulheres eram maioria 

nos quadros de servidores pú-

blicos no Poder Legislativo (61, 

1%) e Judiciário (53,15%) em 

2019. 

     Quando a mulher é contra-

tada, muitas vezes, surgem os 

comentários ou feedbacks mal-

dosos, sejam dos colegas ou 

dos superiores. Mulheres falam 

de mais ou são mandonas, são 

consideradas agressivas por te- 

rem uma opinião formada ou 

são  definidas  como  “difíceis”, 

 

 

 

pois tendem a falar a verdade 

sempre (ambientes corporativos 

são extremamente políticos, e 

verdades nem sempre são bem-

vindas, por mais agregadora que 

as mesmas sejam). Então, por 

vezes, inicia-se o processo de 

assédio moral, seja oriundo do 

superior imediato (homem ou 

mulher) contra a subordinada ou 

o “bullying” dos colegas. 

     Mais, o pior cenário que uma 

profissional pode enfrentar é o 

assédio sexual. Comentários i- 

napropriados, vulgares e até de 

cunho sexual fazem parte deste 

processo de degradação que 

muitas mulheres e profissionais 

vivem diariamente. Muitas ve-

zes, ficam quietas para não per-

derem o emprego, já outras ve-

zes buscam o canal de ética da 

empresa para denunciarem/rela-

tarem o fato ocorrido. 

     Mesmo procurando o Depar-

tamento de Compliance, o dano 

psicológico já existe e irá per-

sistir por muito tempo, princi-

palmente se esta mulher e pro-

fissional não for acolhida. Nor-

malmente, existe uma investiga-

ção interna e se o fato provar o 

ocorrido, existe grande probabi-

lidade de o assediador ser de-

mitido. Tristemente, sem justa 

causa, pelo simples fato de que 

a empresa não quer sofrer um 

escândalo reputacional. Poucas 

são as empresas que tem a co-

ragem de assumir que uma si-

tuação destas ocorre de fato, 

principalmente, oriunda de um 

alto executivo e demitir o mes-

mo por justa causa. 

     Com a demissão do assedi-

ador, existe a sensação de alívio 

imediato para a vítima. Contudo, 

esta sensação não é suficiente 

para compor tudo o que ela pas-

sou. Problemas psicológicos e-

xistem e, por vezes, situações de 

Burnout. Fica a questão: Como a 

liderança reage a tudo isto? 

Poucas empresas oferecem tra-

tamento psicológico pago para a 

vítima. Muitas empresas tratam 

como caso resolvido e vida que 

segue. A mulher profissional de-

ve continuar a render e ser pro- 

dutiva  como  se nada  tivesse o- 

 

 

 

 

corrido, mesmo tendo sofrendo 

uma enorme carga de violência 

emocional e, muitas vezes, até 

física. Muitos assediadores não 

aceitam a palavra “não” e partem 

para atos de tentar agarrar, beijar 

e tocar a vítima. 

     Parece que o “não” seduz 

ainda mais o jogo doentio da- 

quele/daquela que pensa que 

somente por ter poder, tem o 

direito de fazer tudo e pensa ser 

“intocável”. Afinal, tenho uma 

posição alta, amigos na matriz, 

minha chefia me apoia o tempo 

todo e ainda sou um “rising 

star”. Ninguém mexe comigo, 

pensam muitos assediadores. 

     Neste momento, acredito que 

os Departamentos de Recursos 

Humanos e Compliance deve-

riam ter um papel mais ativo 

para acolher a vítima, após ter 

sido cumprido um dos pilares 

essenciais de um Programa de 

Compliance: investigações in-

ternas. As empresas que pos-

suem programas de Compliance 

possuem politicas sobre relatos 

e consequências, assim como 

protocolos de investigação, mas 

falta ainda um procedimento so-

bre o que deve ser feito depois. 

Perguntas ainda não foram res-

pondidas de forma transparente 

pelas empresas, tais como: Será 

que a profissional poderá conti-

nuar a trabalhar normalmente? 

Não seria o caso de se conceder 

um período de descanso? O a-

poio psicológico será pago pela 

empresa? E as eventuais medi-

cações a serem tomadas tam-

bém serão arcadas pela empre-

sa? Esta profissional deve sofrer 

o mesmo tipo de avaliação de 

desempenho que as outras cole-

gas que não sofreram assédio 

sexual? 

     Enfim, faltam muitas lacunas 

a serem preenchidas para a pro-

teção da mulher contra a violên-

cia corporativa. Acredito que se-

ja o momento de levantarmos 

este tema com muita atenção e 

empatia. Compliance e Recur-

sos Humanos juntamente com a 

Alta Direção das empresas de-

vem tomar a frente em relação a 

esta mudança de “mindset” ain- 

da existente. Ressalto ser muito 

importante que existam mais a-

ções como aconteceu em 2019, 

quando o conselho do McDo-

nald’s demitiu publicamente seu 

presidente mundial por manter 

“casos extraconjugais” com fun-

cionárias desta empresa, nem 

todas de forma “consensual”. 

 

     Vamos realmente torcer para 

que possamos ter mais bons e-

xemplos como o retro mencio-

nado, uma vez que tal decisão 

demonstra que a empresa real-

mente caminha o que fala em re-

lação aos seus valores definidos 

em seus respectivos Códigos de 

Ética/Conduta. Falta apenas a 

resposta: como as funcionárias 

assediadas sexualmente foram 

acolhidas pelo McDonald’s após 

a referida demissão. 

     Patricia Punder, advogada é 

compliance officer com expe-

riência 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 

2019 e Compliance – além do 

Manual 2020. 

 

     Com sólida experiência no 

Brasil e na América Latina, Patri-

cia tem expertise na implemen-

tação de Programas de Gover-

nança e Compliance, LGPD, ES 

G, treinamentos; análise estraté-

gica de avaliação e gestão de 

riscos, gestão na condução de 

crises de reputação corporativa e 

investigações envolvendo o DOJ 

(Department of Justice), SEC 

(Securities and Exchange Co-

mission), AGU, CADE e TCU 

(Brasil). N 
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Relatório do Great Place to Work aponta que 
lideranças são fundamentais no monitoramento de 

saúde mental de suas equipes 
Norminha 634, 29/07/2021 
      O Great Place to Work Brasil 

divulgou um relatório que mos-

tra as principais tendências em 

gestão de pessoas. A empresa 

de consultoria global apoia or-

ganizações e reconhece os me-

lhores ambientes de trabalho ao 

redor do mundo. 

     O relatório traz dados impor-

tantes sobre os principais as-

suntos que estão na agenda da 

liderança para os próximos me-

ses, como mudança no mindset, 

flexibilização do trabalho – ho-

me office, horário flexível, mo-

delo híbrido, transformação di-

gital, dentre outros. 

     Nesta terceira edição da pes-

quisa, o tema saúde mental a-

presenta indicadores a respeito 

dos efeitos nocivos do isola-

mento sobre o bem-estar psico-

lógico. O levantamento foi rea-

lizado com 1724 pessoas, sendo 

358 representantes da alta li-

derança de diversos setores da 

economia. 

     Quando perguntados sobre a 

questão da saúde mental do tra-

balhador ser relevante para ges-

tão de pessoas, 71% dos entre-

vistados acreditam que sim e, 

além de programas específicos 

em saúde mental, as lideranças 

são fundamentais no rastreio e 

na promoção de saúde mental 

de suas equipes. 

     Em relação às iniciativas vol-

tadas ao cuidado com a saúde 

mental do colaborador, 30% si-

nalizaram que as empresas co-

meçaram  as  ações  de cuidado  

 

 

devido à pandemia e 24% não 

realizaram ações voltadas ao te-

ma. 

     A pesquisa mostra que existe 

maior conscientização sobre o 

assunto, que até pouco tempo 

era um tabu nos corredores cor-

porativos. Quando perguntados 

sobre como acreditam que a-

contece o adoecimento mental, 

77% afirmam que têm tanto a 

participação de genes quanto de 

estresses do meio, como rela-

ções complexas de trabalho, por 

exemplo. 

     Para 45%, cuidar da saúde 

mental é identificar as fontes de 

estresse e atuar sobre as causas 

com o objetivo de promover um  

Norminha 634, 29/07/2021 
   No Dia Nacional de Prevenção 

de Acidentes de Trabalho (27 de 

Julho), a Gestão da CIPA do 

Laboratório Veterinário Arena-

les, localizado na cidade de Pre-

sidente Prudente - SP, promo-

veu uma manhã de treinamento, 

voltado para a importância do 

uso de Equipamento de Prote-

ção Individual (EPI). 

     Os colaboradores participa-

ram de uma dinâmica simulando  

ambiente de trabalho mais sau-

dável. Por outro lado, apenas 

11% sinalizam que o cuidado 

passa por treinar as lideranças 

para lidar melhor com a saúde 

mental de seu time. 

     “Se precisamos transformar 

a sociedade para nos reerguer-

mos de um período de grande 

turbulência, são as pessoas que 

farão isso. Se precisamos rein-

ventar o nosso negócio e nos a-

daptar às novas condições, são 

as pessoas que encabeçarão es-

se movimento”, afirma Daniela 

Diniz, Diretora de Conteúdo e 

Relações Institucionais. N 

Revista CIPA 
 

 

 

Arenales realiza evento para 
comemorar o Dia Nacional de 

Prevenção de Acidentes 
os riscos de um trabalho sem o 

uso correto do EPI. Ao final da 

atividade, foi explicado a impor-

tância de se utilizar EPIs para 

evitar acidentes de trabalhos. 

     Para finalizar, foram passa-

dos vídeos, informações e ori-

entações sobre a importância da 

segurança no trabalho. 

     Foi uma manhã de muita in-

formação e aprendizado para os 

colaboradores. CIPA 2021/2022 

N 
 

A pandemia e as novas formas de 
organização do trabalho 

Norminha 634, 29/07/2021 
Escrito por Ronn Gabay, 

especialista em benefícios e 

sócio na Bematize 

Nunca se ouviu falar tanto sobre 

as novas formas de organização 

do trabalho como agora. Quan-

do surgiu esse termo, lá na Eu-

ropa, em meados dos anos 70, 

não era de se imaginar que uma 

pandemia colocaria tudo o que 

ele trata em evidência novamen-

te. Para quem não sabe, trata das 

mudanças no mercado de traba-

lho e defende a ideia de “em-

presa flexível”. Apesar de antigo, 

os fatores defendidos retratam 

bem a nossa atualidade, como 

por exemplo, a autonomia na re-

alização das tarefas e o trabalho 

em equipe, soft skills exigidas 

por quase todos os empregado-

res hoje em dia. A tese das no-

vas formas de organização do 

trabalho está sob uma perspec-

tiva centralizada no fator huma-

no, inserida em um movimento 

de humanização do trabalho e de 

democratização das organiza-

ções. 

    Resultado disso, surgiram hi-

erarquias mais planas e estrutu-

ras horizontais, porém outras 

consequências vieram em pou-

co tempo. Algumas delas com o 

agravamento da pandemia, que 

exigiu das empresas a adoção 

de novos modelos de trabalho. 

Autonomia do colaborador, cen-

tralização de competências e 

confiança, sempre foram desa-

fios nas organizações. Quem 

nunca trabalhou em empresas 

que não confiavam nas equipes 

e mesmo com líderes e subor-

dinados capacitados, centraliza-

vam toda a operação em si mês-

mos? Hoje, com a pandemia, 

tais empresas foram obrigadas a 

agir de forma diferente, a auto-

nomia do colaborador nunca foi 

tão necessária como agora, já 

que trabalhará de sua casa na 

maioria dos casos. 

     Enxergar o colaborador co-

mo peça fundamental para o 

funcionamento das organiza-

ções também é algo que se tor-

nou em evidência na pandemia. 

O fator humano, torna-se priori-

dade, tanto que aumentou nos 

RHs a necessidade de criação de 

programas  de  engajamento  e 

 

senso de pertencimento, como o 

cuidado com a saúde mental, 

bem-estar e segurança do cola-

borador. Exemplo disso, são os 

programas de benefícios flexí-

veis, que deixam o poder de es-

colha do benefício trabalhista 

nas mãos do colaborador. Outra 

prática, que ilustra bem essa e-

vidência, são os produtos volta-

dos a saúde do colaborador e 

seus dependentes, que estão 

surgindo e começaram a ser 

procurados pelos empregado-

res, são eles: Aplicativos de a-

poio à saúde mental, saúde do 

pet, seguro residencial etc. 

     A flexibilização no modelo e 

relações de trabalho também é 

algo que mudou por meio da 

pandemia e muito já se falava 

antes dela. O tão temido home 

office em muitas empresas se 

tornou principal forma de traba-

lho. A tecnologia auxiliou na 

condução de tarefas e colaborou 

para o funcionamento das orga-

nizações em tempos de distan-

ciamento social. Citamos as 

reuniões de negócios que foram 

realizadas pelas plataformas de 

vídeo, entrevistas de emprego à 

distância, palestras, feedbacks 

etc. Tudo isso há muito se fala-

va, mas só agora se realizou. 

     Voltando ao cuidado com o 

colaborador,  acho  importante 

destacar a LGPD (Lei Geral de 

Proteção de Dados), que entrou 

em vigor no ano passado. Esse 

acontecimento veio a favor da 

segurança das organizações, 

bem como a de seus colabora-

dores. A adequação e enquadra-

mento na lei será um processo 

difícil para muitas empresas, 

mas se faz necessário para as 

novas formas de organização do 

trabalho, principalmente agora 

em que o mundo e as relações 

trabalhistas estão inseridos na 

tecnologia com o surgimento de 

empresas “100% digitais”. 

     Dos anos 70, saltamos para 

2020 e percebemos que as no-

vas formas de organização do 

trabalho, procedente da Europa, 

se fazem necessárias até os dias 

de hoje. Arrisco dizer, ainda que 

não existisse um cenário pandê-

mico como este em que estamos 

vivendo, elas cedo ou tarde se 

fariam valer. O mundo do traba-

lho está em evolução e sempre 

haverá mudanças, e essas só 

são algumas delas. Nos próxi-

mos anos surgirão outras ne-

cessidades, ou quem sabe no-

vas formas de organização do 

trabalho. O fato é que toda mu-

dança gera desconforto, o que 

não podemos fazer é esperar ou-

tra pandemia chegar para inici-

armos essas mudanças. N 
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Estabilidade na CIPA: entenda de uma vez como ela funciona 

Norminha 624, 29/07/2021 
     O TRT da 2ª Região validou a 

dispensa por justa causa de uma 

auxiliar de limpeza que atuava 

em hospital infantil e que se re-

cusou a ser imunizada contra a 

covid-19. Ao negar o recurso da 

trabalhadora, a 13ª Turma con-

firmou por unanimidade a deci-

são de 1º grau, que considerou 

a recusa à imunização uma falta 

grave da trabalhadora. A falta 

grave do empregado resulta no 

rompimento unilateral do con-

trato por parte do empregador. 

     No acórdão, o desembarga-

dor-relator Roberto Barros da 

Silva destacou que a conduta da 

empregada frente à gravidade e 

amplitude da pandemia coloca-

ria em risco a vida de todos os 

frequentadores do hospital. Ao 

decidir, ressaltou ainda a gratui- 

ocupacionais e sofram com aci-

dentes de trabalho, visando ga-

rantir bem-estar e qualidade na 

jornada de suas atividades. 

     A quantidade de membros da 

CIPA varia de acordo com a 

quantidade de funcionários e a 

área de atuação da empresa. Os 

titulares e suplentes, represen-

tantes dos empregadores, são 

designados diretamente. En-

quanto os representantes dos 

funcionários são eleitos em um 

processo de votação secreta. 

     Após a comissão formada, 

ela não poderá ter seu número 

reduzido ou ter suas atividades 

encerradas, antes de terminar o 

mandato dos membros escolhi-

dos. Exceto, nos casos em que a 

empresa para as operações. 

     Como funciona a estabilida-

de na CIPA 

 Existem algumas dúvidas quan-

do se fala da estabilidade de 

membros da CIPA. Antes de tu-

do, é importante ressaltar que, 

essa estabilidade não é dada 

como um benefício pessoal ao 

cipeiro. 

     A estabilidade é utilizada co-

mo um instrumento, que garante 

ao membro da CIPA maior segu-

rança para desempenhar suas 

funções. 

     Isso porque, uma das tarefas 

de um cipeiro é verificar as me-

lhorias necessárias no local de 

trabalho e cobrar tais soluções 

aos empregadores. 

     Por isso, a fim de evitar que, 

devido a conflitos, esse funcio-

nário seja demitido injustamen-

te, o cipeiro garante uma estabi-

lidade provisória em seu traba-

lho. 

     O período  de estabilidade  é 

 

Norminha 634, 29/07/2021 
   Devido aos inúmeros casos de 

acidentes, no ambiente de traba-

lho, ações que priorizem a fis-

calização desses locais são fun-

damentais. 

     Nesse sentido, a CIPA – Co-

missão Interna de Prevenção de 

Acidentes – exerce um papel in-

dispensável na redução de ris-

cos de acidentes e doenças ocu-

pacionais. 

     A eficiência dessa comissão 

se dá, sobretudo, devido ao fo-

mento da participação dos tra-

balhadores na cultura da pre-

venção. Assim, a CIPA é for-

mada por representantes do em-

pregador e por funcionários e-

leitos. 

     Além dos benefícios para a 

segurança no trabalho, os mem-

bros da CIPA garantem estabili-

dade, para ter autonomia sufici-

ente na comissão. 

     Mas você sabe como essa 

estabilidade funciona? Para tirar 

suas dúvidas, vamos esclarecer 

como a estabilidade na CIPA é 

aplicada, a partir dos seguintes 

tópicos: 

      - Entenda como a CIPA é 

formada 

     - Como funciona a estabili-

dade na CIPA 

     - Quem tem direito a esse be-

nefício? 

     - Motivos que podem resul-

tar na perda da estabilidade 

Entenda como a CIPA é 

formada 

     A CIPA é regulamentada pela 

NR 05, sendo composta por re- 

presentantes dos empregadores 

e dos empregados. O objetivo da 

comissão é prevenir que os fun-

cionários desenvolvam doenças 

TRT da 2ª Região (SP) confirma justa causa de 
auxiliar de limpeza que se recusou a tomar 

vacina contra covid-19 

dade da vacina, a chancela do 

protocolo de imunização pela 

Organização Mundial de Saúde 

e alertou que, nesse caso, deve 

prevalecer o interesse coletivo 

frente ao pessoal da empregada. 

      "Desse modo, considerando 

que a reclamada traçou estraté-

gias para a prevenção da covid 

19, divulgou informações e ela-

borou programa de conscienti-

zação para assegurar a adoção 

de medidas protetivas e a vaci-

nação de seus colaboradores, 

não se mostra razoável aceitar 

que o interesse particular do 

empregado prevaleça sobre o 

interesse coletivo, pois, ao dei-

xar de tomar a vacina, a recla-

mante realmente colocaria em 

risco a saúde dos seus colegas 

da empresa, bem como os de-

mais profissionais que atuam no 

de um ano desde a data de re-

gistro da candidatura e mais um 

ano após o final do mandato. 

     Quem tem direito a esse be-

nefício? 

      O benefício da estabilidade é 

concedido a todos os membros 

eleitos pelos empregados. Des-

sa forma, presidente, vice-presi-

dente e suplentes possuem o di-

reito de estabilidade por dois 

anos, em que dispensas sem 

justa causa são consideradas ar-

bitrárias. 

     Vale ressaltar que a lei não 

impõe distinção entre titulares e 

suplentes, ao assegurar o direito 

de estabilidade provisória. Isso 

porque, na falta do titular, o su-

plente exerce as mesmas fun-

ções, podendo sofrer algum tipo 

de injustiça nas demissões. 

     Quanto aos representantes 

dos empregadores, não está ga-

rantida a vantagem de qualquer 

tipo de estabilidade provisória. 

Motivos que podem resultar na 

perda da estabilidade 

    Outro ponto importante sobre 

a estabilidade na CIPA é que ela 

não possui caráter absoluto. Ou 

seja, existem casos em que a 

dispensa do funcionário pode 

ser realizada, ainda que esteja  

 

 

 

 

referido hospital, além de paci-

entes, e seus acompanhantes.", 

afirmou. 

     A auxiliar de limpeza atuava 

em um hospital infantil em São 

Caetano do Sul e se negou a ser 

vacinada por duas ocasiões, 

mesmo havendo campanha de 

esclarecimentos no local de tra-

balho sobre o tema. Na primeira 

vez, foi advertida e, na última, 

dispensada por justa causa. Te-

ve a dispensa validada pelo juízo 

de 1º grau em maio e, no último 

dia 19, pela 2ª instância do TRT-

2. N 

Fonte: TRT da 2ª Região (SP) 

 

dentro do período de estabilida-

de. 

     Isso se aplica quando: 

     – O cipeiro faltar a mais de 

quatro reuniões ordinárias, sem 

justificativa, podendo perder o 

mandato e o emprego; 

     – A empresa acabar com as 

atividades; 

     – Houve motivos para dis-

pensa por justa causa, previstos 

no artigo 482, da CLT. 

     Portanto, é essencial enten-

der que a estabilidade provisória 

dos membros da CIPA não é 

uma vantagem pessoal para o 

profissional e sim uma forma de 

fazer valer suas atividades na 

comissão, garantindo seu traba-

lho. 

     Nos casos em que a empresa 

estiver em desconformidade 

com a lei, a instituição poderá 

sofrer com condenações de pa-

gamentos indenizatórios e até a 

reintegração do funcionário. 

     Neste link tem um excelente 

vídeo que demostra a importân-

cia da CIPA para todas as em-

presas, vale a pena conferir! 

N 

REALIZARTE 

 

 

 

 

 

Home office: por que é preciso 
estar atento à ergonomia? 

Norminha 634, 29/07/2021 
 Uma das mudanças trazidas pe-

la pandemia da Covid-19 foi a 

alteração na rotina de trabalho 

das pessoas. As empresas tive-

ram que se readaptar, incluindo 

medidas para favorecer o distan-

ciamento social dos seus cola-

boradores, como por exemplo, o 

home office em determinados 

setores.  

     Segundo a pesquisa Gestão 

de Pessoas na Crise Covid-19, 

elaborada pela Fundação Insti-

tuto de Administração (FIA), o 

home office foi adotado por 46% 

das empresas brasileiras em al-

gum momento da pandemia, se-

jam elas de grande, médio ou 

pequeno porte. Esse percentual 

ainda considerou casos em que 

apenas parte dos profissionais 

passou a trabalhar diretamente 

de casa. Os setores de serviços, 

com trabalhos administrativos e 

corporativos, tecnologia e finan-

ças, foram os que mais aderiram 

à prática.  

     Em novembro de 2020, se-

gundo a Pesquisa Nacional por 

Amostras de Domicílio (Pnad 

Covid) do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), 

mais de 7 milhões de brasileiros 

estavam trabalhando em regime 

de home office. É uma nova rea-

lidade, que traz consigo mudan-

ças importantes para a vida de 

pessoas que estão executando 

suas tarefas remotamente.  

     Antes acostumados às cadei-

ras e mesas do escritório, ambi-

ente geralmente confortável e 

desenvolvido conforme os prin-

cípios ergonômicos, os traba-

lhadores passaram, de uma hora 

para outra, a ter que arrumar um 

lugar em casa para continuar e-

xercendo as mesmas funções, 

mas sem a mesma estrutura.  

     Figuram entre os principais 

problemas enfrentados durante 

o home office a falta de uma boa 

iluminação, a ausência de um 

cômodo tranquilo e silencioso, 

mesa e cadeira fora dos padrões 

laborais. O resultado disso não 

poderia ser outro: a má postura. 

E junto dela todas as suas con-

sequências, como dores e des-

confortos. 

     Má postura e dores por todo 

o corpo 

    A falta de um espaço ideal pa-

ra o trabalho gera problemas de 

ergonomia. Isso, consequente-

mente, reflete em dores na re-

gião lombar e cervical. Segundo 

a Sociedade Brasileira de Orto-

pedia e Traumatologia (SBOT), 

entre as principais causas estão 

a má postura e posições laborais 

incorretas. 

     No home office isso acaba a-

contecendo pois muitas pessoas 

ficam  sentadas  durante  horas 

 

 

 

em cadeiras baixas ou alta de-

mais. As mesas, por sua vez, 

não ficam em uma altura ade-

quada. Outro agravante do pro-

blema ocorre pois muitos aca-

bam preferindo a comodidade 

de realizar seu trabalho sentado 

no sofá ou na cama.  

     O fato de o trabalho ser em 

casa também diminuiu a rotina 

de exercícios físicos. O trabalha-

dor, que antes se deslocava a pé 

para o trabalho, ou mesmo até o 

ponto de ônibus ou à garagem, 

costumava circular pela empre-

sa, subindo e descendo esca-

das, agora caminha o mínimo 

possível.  

     Além das dores nas costas e 

no pescoço, ombros, braços e 

pernas podem sofrer com a má 

postura. Somado ao estresse já 

causado pela pandemia, aumen-

ta a sensação de cansaço e ainda 

prejudica a produtividade.  

     Se os desconfortos persisti-

rem por mais de três dias, um 

médico deve ser consultado. Em 

alguns casos, o tratamento pode 

ser à base de medicamentos, 

mudança na postura e a prática 

de alguns exercícios. Situações 

mais graves, no entanto, podem 

demandar exames mais detalha-

dos, como uma ressonância 

magnética da coluna lombar e 

uma ressonância magnética da 

coluna cervical. 

     Exames de imagem detectam 

problemas 

     A ressonância magnética da 

coluna lombar, parte final infe-

rior das costas, serve para iden-

tificar possíveis patologias na 

região, como doenças infeccio-

sas, degenerativas e inflamató-

rias, além de tumores e traumas. 

O exame tem imagens de alta 

qualidade e não utiliza radiação.  

     Já a ressonância magnética 

da coluna cervical analisa a por-

ção da coluna localizada da base 

do crânio até o pescoço. O e-

xame também não tem radiação 

e detecta problemas nas verte-

bras como hérnia de disco, des-

gastes e degeneração das articu-

lações, fraturas, deslocamentos 

e trauma, bem como inflama-

ções e tumores. 

     Como melhorar a postura no 

home office 

     Não são precisos grandes in-

vestimentos para moldar um 

ambiente caseiro em um home 

office ergonomicamente favorá-

vel. As mesas, em geral, devem 

ter 70 centímetros de altura. O 

ideal é  que os cotovelos fiquem  

Continua na página 08/13 
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Norminha 634, 29/07/2021 
       Não há dúvida de que existem, há muito 

tempo, aspectos científicos fundamentados 

na área de engenharia de segurança e medi-

cina do trabalho, assim como aspectos artís-

ticos como sensibilizadores para que ado-

temos, de forma imparcial a prevenção como 

manutenção da integridade física de cada 

trabalhador, desde a sua formação profissio-

nal até sua aposentadoria inclinada para uma 

boa qualidade de vida. A ciência é a chave 

intelectual da arte nos movimentos de traba-

lhos físicos. A arte se manifestará através da 

visualização, das palavras após o pensa-

mento. A ciência fará o controle da satisfação 

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 hi-

póteses, imagens, ideias, na colocação de 

problemas, nos métodos infralógicos, mas é 

no seu desempenho e performance que se 

distanciam enormemente, como nos proces-

sos 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 co-

mo um momento de confirmação da inde-

pendência da Psicologia em relação a Filo-

sofia, um avanço da ciência sobre um novo 

campo de estudos: aquele da ação humana. 

A natureza da consciência e de seus proces- 

 

sos, a percepção, a sensação, as emoções; 

os processos psicológicos. As noções de 

comportamento humano e de ciência, enfim, 

tornaram-se praticamente indissociáveis, e é 

justamente a partir desse momento que di-

versos projetos de conhecer cientificamente 

o comportamento humano começam a com-

petir e, que o que se entende por ciência ou 

como aplica-la devidamente a esse campo 

passa a ser alvo de disputas dentro da nas-

cente psicológica científica, quando os obje-

tivos da ciência é a descrição, previsão e o 

controle.  

     Enfatizamos neste momento oportuno 

que a necessidade ao conhecimento ser útil 

e ter significativa prática, delineará as prin-

cipais 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 desem-

penhados. Incontestavelmente, a obra que o 

imortalizou 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, ilustrador,ce 

Norminha 634, 29/07/2021 
   Amanhã, sexta-feira, 30 de ju-

lho, às 9:00 (horário Brasília), a 

Carnetec apresentará mais uma 

capacitação virtual em espanhol, 

desta vez focada na detecção de 

objetos estranhos no processa-

mento de carnes.  

Cadastre-se gratuitamente aqui: 

https://carnet.ec/3yGAogw  

     María Fernanda Jiménez, en-

genheira em alimentos e tam-

bém blogger da CarneTec, irá 

apresentar o aguardado evento 

virtual, direto e ao vivo desde o 

México.   

     Ela irá iniciar sua apresenta-

ção com uma definição sobre os 

tipos de objetos estranhos que 

existem (seja de plástico, metal, 

vidro, etc) e o imenso risco que 

cada um deles representa não a-

penas para a saúde do consu-

midor, mas também para as ope 

Arte e Ciência na Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho 
nógrafo, crítico, professor, arquiteto e poeta. 

Formado em engenharia agrônoma em 

1920, é um dos artistas brasileiros selecio-

nados para a Primeira Bienal Internacional 

de São Paulo, no Pavilhão do Trianon. A 

convite do seu irmão, o Bispo Dom Geraldo 

de Proença Sigaud, projeta e decora a Ca-

tedral Metropolitana de Jacarezinho, no Pa-

raná 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 me-

ados dos anos 1930. Telas antológicas co-

mo “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 servin-

do de amém. 

     E, assim permanecemos insensíveis, ig-

norando a ciência, a arte sem lhes dar o va-

lor 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 experi-

mentação. 

     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 

Capacitação virtual detecção de objetos 
estranhos no processamento de carnes 

rações de qualquer frigorífico. 

     A eng. María Fernanda Jimé-

nez irá falar sobre as ferra-

mentas, máquinas e equipamen-

tos inovadores disponíveis no 

mercado que contribuem para 

reduzir esse risco, além do im-

portante papel que desempenha 

a transformação 4.0. 

 

     Ela irá detalhar ainda as Boas 

Práticas de Fabricação (BPF) 

que evitam a presença de obje-

tos estranhos em produtos cár-

neos, destacando diferentes me-

didas internacionais de saúde e 

controle. 

N 

Carnetec 

Continuação da página 07/13 

flexionados e os antebraços a-

presentarem um ângulo de 90 

graus. 

     O profissional também deve 

procurar sentar-se com os pés 

apoiados totalmente no chão, o 

que distribui melhor o peso e 

evita que a carga vá toda para a 

lombar. Se não for possível, de-

ve-se improvisar um apoio para 

os pés. 

     A tela do computador tem 

que estar na altura dos olhos da 

pessoa – notebooks exigem a-

tenção especial, pois tendem a 

Trabalhador com câncer de pele 
obtém reconhecimento de dispensa 

considerada discriminatória 
Norminha 624, 29/07/2021 
     A Terceira Turma do Tribunal 

Regional do Trabalho de Goiás 

(TRT-18) declarou nula uma 

dispensa sem justa causa e de-

terminou o retorno de um moto-

rista, acometido por um câncer 

de pele maligno, para o posto de 

trabalho, bem como o paga-

mento de verbas trabalhistas e 

recolhimento do FGTS relativos 

ao período de afastamento. A re-

latora, desembargadora Rosa 

Nair, aplicou o entendimento do 

Tribunal Superior do Trabalho 

(TST) contido na Súmula 443, 

que presume ser discriminatória 

a ruptura contratual quando o 

empregado apresenta doença 

grave que suscite estigma ou 

preconceito, como o câncer. No 

caso, a desembargadora expli-

cou que a prova de que não 

houve discriminação deveria ter 

sido realizada pela empresa, o 

que não ocorreu. 

     O motorista ingressou com 

uma ação na Justiça do Trabalho 

em Goiânia após ser dispensado 

pela empresa em que trabalhava. 

Ele alegou que a demissão o-

correu três meses após a comu-

nicação da doença e pediu a re-

integração e o ressarcimento 

dos salários do período de afas-

tamento. O Juízo da 6ª Vara do 

Trabalho de Goiânia julgou im-

procedente os pedidos. Todavia, 

o motorista recorreu ao TRT para 

reformar a decisão. 

     Rosa Nair, ao votar, observou 

que o Tribunal Superior do Tra-

balho (TST) entende que a neo-

plasia maligna (câncer) é consi-

derada uma doença que traz es-

tigma ou preconceito e, por isso, 

é cabível a aplicação da Súmula 

443 do TST, com a inversão do 

ônus probatório para o empre-

gador. Nesse caso, a empresa 

deve comprovar ter havido outro 

motivo para a dispensa. 

ficar mais baixos, o que força o 

pescoço sempre para baixo. Pa-

ra evitar que isso aconteça, vale 

investir em suportes que levan-

tam o notebook e projetam a tela 

de modo que a pessoa consiga 

manter uma postura reta, senta-

da na cadeira.  

     É indicado, ainda, fazer algu-

mas pausas no trabalho para 

movimentar o corpo a cada duas 

horas de trabalho, fazendo leve 

caminhadas pela casa, que po-

dem durar de cinco a dez minu-

tos. N 

      

     A desembargadora observou 

que a empresa disse que o mo-

torista foi dispensado sem moti-

vo, pela desnecessidade dos 

serviços prestados, sendo um 

direito que lhe cabe. A relatora 

destacou que o depoimento tes-

temunhal narrou um comporta-

mento inadequado do trabalha-

dor e que ele teria sido adverti-

do, todavia, a empresa não com-

provou as advertências e as de-

clarações da testemunha revela-

ram-se inconsistentes. “Outros-

sim, não me parece crível que o 

empregador tenha se utilizado 

apenas do seu direito potestati-

vo de dispensa”, prosseguiu. 

 

     Rosa Nair pontuou que o 

contrato de trabalho durou mais 

de seis anos e, mesmo com o a-

legado “mau comportamento” 

do autor, o vínculo laboral teria 

sido encerrado somente depois 

da notícia da doença. A relatora 

entendeu que a empresa não 

comprovou a inexistência de 

discriminação e declarou nula a 

dispensa sem justa causa. Por 

fim, ela determinou a reintegra-

ção do motorista, com o paga-

mento dos salários e o recolhi-

mento do FGTS a partir da data 

de sua dispensa até o seu efetivo 

retorno ao trabalho, de forma 

simples, compensando-se as 

verbas rescisórias que lhe foram 

pagas. N 

Fonte: TRT da 18ª Região (GO) 
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https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Livro faz um 
apanhado das 
mudanças com 
a Reforma da 
Previdência 

Norminha 634, 29/07/2021 
      Aprovada no final de 2019, a 

Reforma da Previdência trouxe 

modificações profundas ao sis-

tema previdenciário, seja nos re-

quisitos para a conquista dos 

benefícios quanto nas formas de 

cálculo e contagem. Ficar a par 

das novas regras é importante 

para todos, incluindo os profis-

sionais que lidam com Segu-

rança e Saúde do Trabalhador. 

Para isso, um novo livro pode 

ser útil. 

     De autoria das advogadas 

Carla Benedetti e Manoela Pláci-

do do Amaral, a obra “Reforma 

da Previdência na Prática – Im-

pactos da EC 103/2019” traz 

discussões importantes sobre 

as alterações decorrentes pela 

Emenda Constitucional 103/ 

2019, apresentando, de maneira 

prática, as consequências para o 

segurado vinculado ao Regime 

Geral de Previdência Social (RG 

PS), bem como ao Regime Pre-

videnciário Próprio de Previdên-

cia Social (RPPS). 

     “No livro, traçamos um pa-

norama de como era antes e co-

mo ficaram os direitos aos be-

nefícios previdenciários pós-re-

forma da previdência. Também 

apresentamos uma perspectiva 

sobre as mudanças previdenciá-

rias, que podem colaborar para 

o surgimento de um sistema 

também de previdência privada 

ou complementar”, afirma Carla 

Benedetti. 

     O livro pode ser adquirido 

através do site da Juruá Editora: 

https://www.jurua.com.br/shop

_item.asp?id=28808 N 

Revisão do Código Ambiental de SC 

meio salário mínimo, o qual será 

devido àqueles que estejam re-

cebendo o benefício de presta-

ção continuada e comecem a e-

xercer atividade profissional 

com as seguintes condições: 

     I - a remuneração seja infe-

rior a 2 (dois) salários-mínimos;  

     II - inscrição atualizada no 

CadÚnico no momento do re-

querimento do benefício; 

  III - inscrição regular no CPF; e 

   IV - que a renda familiar men-

sal ainda se enquadre no critério 

exigido para acesso ao BPC (ho-

je, de ¼ do salário mínimo per 

capita). 

     Segundo a nova lei, o valor 

do auxílio-inclusão recebido por 

um membro da família, bem co-

mo a renda da atividade remune-

rada do beneficiário, não entram 

no cálculo da renda mencionado 

no último item acima.  

     Por fim, cabe ressaltar que o 

auxílio-inclusão não poderá ser 

recebido cumulativamente com 

nenhum outro benefício do IN 

SS, como aposentadorias, pen-

sões, benefícios por incapacida-

de e seguro-desemprego. Ao 

começar a receber o auxílio-in-

clusão, o BPC é automatica-

mente cessado. N 

Thaísa Daneluzzi Schiefer 

Custódio OAB/SP 451.370 
 

NOSSOS ESCRITÓRIOS: 

Presidente Prudente - SP 

☎ 18 3903-1046 / 99742-4659 

Presidente Epitácio - SP 

☎ 18 3281-4342 / 99637-9315 

Lucélia - SP 

☎ 18 3551-1002 / 99809-2880 

Osvaldo Cruz - SP 

☎ 18 3528-1146 / 99730-7018 

 

com estudos e sugestões apre-

sentadas em conjunto. O pri-

meiro Código Ambiental catari-

nense tornou-se possível graças 

a uma inovação institucional de 

grande relevância: o respeito ao 

princípio do pacto federativo de 

forma que cada estado da Fede-

ração tem autonomia para le-

gislar sobre matéria ambiental 

de acordo com as características 

de seus recursos naturais. 

     Essa conduta e essa meto-

dologia devem ser preservadas. 

     As dificuldades impostas pe-

la legislação ambiental vigente 

decorriam do caráter federal da 

lei, aplicada da mesma forma em 

todas as macrorregiões brasilei-

ras. A legislação ambiental uni-

ficada para todo o Brasil criava 

transtornos em razão dos con-

trastes acentuados que existem 

nas macrorregiões brasileiras. 

As exigências de reserva legal 

em 20% da área territorial da 

propriedade e a manutenção da 

mata ciliar podiam ser adequa-

das para grandes propriedades 

do Centro-Oeste, mas inviabili-

zam as pequenas propriedades 

rurais de Santa Catarina. 

     A norma estadual foi criativa, 

reconheceu as situações conso-

lidadas e estabeleceu parâme-

tros de proteção que são viáveis 

e eficazes: protegem o meio am-

biente sem impedir a produção 

de alimentos, pois os produ-

tores são os principais defen-

sores da preservação do meio 

ambiente. Nesse aspecto é rele-

vante demonstrar que 40% do 

território catarinense têm cober-

tura vegetal recuperada, uma si-

tuação privilegiada frente a ou-

tras unidades da Federação bra-

sileira. 

     É essencial que a revisão do 

Código seja um reflexo da ri-

queza e da complexidade do a-

gronegócio e do universo rural 

de Santa Catarina. 

N 

 

 

José Zeferino Pedrozo, o Zezo, é 

presidente da Federação da 

Agricultura e Pecuária do Estado 

de SC (Faesc) e do Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural 

(Senar/SC) 

monstravam que muitas normas 

ambientais federais eram exces-

sivas, incoerentes, irreais e ape-

nas inviabilizavam a agricultura, 

a pecuária e o agronegócio. 

     O Código Ambiental foi a lei 

possível naquele momento his-

tórico de intensos embates, cri-

ando novos horizontes para a a-

gricultura, a pecuária e o extra-

tivismo. Estabeleceu pontos im-

portantes, como o conceito de 

áreas de preservação permanen-

te (APP) e de reservas legais. 

     Agora, é hora da revisão. 

Uma comissão mista (formada 

por membros das Comissões de 

Constituição e Justiça, de Agri-

cultura e Política Rural e de Tu-

rismo e Meio Ambiente) cuidará 

dessa tarefa, que exige profundo 

conhecimento da geografia, da 

topografia, da fauna e flora, do 

clima e das ocupações econô-

micas sustentáveis que fazem a 

grandeza do universo humano e 

natural de Santa Catarina. Espe-

ra-se que as conclusões refor-

cem a defesa da legislação am-

biental com foco na realidade 

regional e nas áreas consolida-

das. Necessário lembrar que o 

Código catarinense é mais exi-

gente e restritivo que o Código 

nacional e que em outros esta-

dos, como o Paraná, a buro-

cracia e a gestão dos licencia-

mentos foram simplificadas com 

medidas racionais de adesão e 

compromissos, com resultados 

duplamente satisfatórios – para 

o meio ambiente e para a eco-

nomia. 

     A Assembleia Legislativa de 

Santa Catarina agiu corretamen-

te ao aprovar o Código Ambi-

ental Estadual, interpretando 

uma necessidade do desenvol-

vimento agrícola sustentável. O 

Código harmoniza e assegura a 

produção de alimentos e a pro-

teção aos recursos naturais, ra-

cionalizando normas federais 

em razão das condições especí-

ficas de solo, clima, topografia e 

estrutura fundiária do território 

barriga-verde. 

     O Código estadual foi elabo-

rado com base em argumentos 

científicos e com a participação 

de especialistas. Foi submetido 

a exaustivos debates em todas 

as regiões do estado e repre- 

senta um admirável consenso 

entre as classes produtoras, o 

parlamento catarinense e grande 

parte da sociedade catarinense. 

Para assegurar clareza e viabili-

dade ao primeiro Código Ambi-

ental, as entidades contribuíram 

Norminha 634, 29/07/2021 
Por José Zeferino Pedrozo* 

           Vai iniciar um debate que 

precisa ser conduzido com visão 

científica, conhecimento econô-

mico e sensibilidade social: é a 

revisão do Código Ambiental de 

Santa Catarina, o primeiro edita-

do em âmbito estadual no Brasil 

e aquele que influenciou a cria-

ção do Código Florestal Brasi-

leiro. O sucesso ou o fracasso 

dessa revisão – prevista no pró-

prio texto dessa legislação – de-

penderá da serenidade e do e-

quilíbrio dos estudos e debates. 

     O Código barriga-verde foi 

sancionado e publicado em 13 

de abril de 2009 pelo então go-

vernador Luiz Henrique da Sil-

veira na forma da lei 14.675 e, 

até hoje, é considerado um dos 

atos mais importantes para a 

agricultura e o agronegócio. 

     A Assembleia Legislativa, a-

pós oito meses de debates, ha-

via aprovado a matéria em 31 de 

março e o governador a sancio-

naria sem vetos. A lei foi consi-

derada medida de salvação do 

setor primário da economia. A a-

provação do Código Ambiental 

era uma questão de vida ou mor-

te para a agricultura e toda a vas-

ta cadeia do agronegócio. Era o 

fim da insegurança jurídica que 

ameaçava paralisar o setor pri-

mário. 

     Em 2021, o Código Ambien-

tal catarinense completa 12 a-

nos. É uma lei complexa – com 

certeza, uma obra a ser aper-

feiçoada – que demandou muito 

tempo de discussão. Mas, sem 

dúvida, consistiu em um grande 

avanço para a proteção e o uso 

racional dos recursos naturais, 

reafirmando o conceito de que 

as florestas e a vegetação nativa 

são  bens de  interesse  comum, 

advindo daí o comprometimento 

com a preservação do patrimô-

nio vegetal e com a biodiver-

sidade. O corajoso exemplo de 

Santa Catarina que, em 2009, a-

provou e instituiu o primeiro 

Código ambiental adequado à 

realidade de seus recursos natu-

rais, influenciou, na época, o 

governo central e o Congresso 

Nacional. Os catarinenses mos-

traram que a insegurança jurídi-

ca do agronegócio brasileiro es-

tava entre as maiores do mundo. 

A legislação ambiental brasileira 

pecava pela falta de objetividade 

e pelo excesso de normas, dis-

persa em absurdos 16 mil itens, 

entre leis, portarias e códigos. 

     Sempre defendemos que a e-

laboração de normas ambientais 

fosse balizada mais por con-

clusões científicas do que por o-

rientação ideológica. As avalia-

ções científicas sobre a utiliza-

ção dos recursos naturais e a ex-

ploração racional e sustentável 

da agricultura e da pecuária de-

monstravam que muitas normas 

ambientais federais eram exces-

sivas, incoerentes, irreais e ape-

Norminha 624, 29/07/2021 
Em 22 de junho de 2021, entrou 

em vigor a Lei 14.176/21, que 

modifica o Estatuto da Pessoa 

com Deficiência (Lei n.º 13.146/ 

15). 

     A finalidade desse benefício, 

como o próprio nome sugere, 

visa auxiliar a inclusão dos cida-

dãos que recebem o BPC a in-

gressarem no mercado de traba-

lho. 

   Dentre outras alterações, o no-

vo texto de lei prevê que, a partir 

de 1º de outubro de 2021, pas-

sará a existir um novo benefício 

de valor equivalente a 50% do 

valor do BPC/LOAS, ou seja, de  

 

 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.jurua.com.br/shop_item.asp?id=28808
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Norminha 634, 29/07/2021 
 O alto índice de desemprego no 

Brasil em decorrência da pande-

mia do covid-19 tem levado pro-

fissionais a buscar alternativas 

para se manter ou retornar ao 

mercado de trabalho. 

   Estudo sobre recolocação pro-

fissional na pandemia, realizado 

pela Luandre, uma das maiores 

consultorias de RH do país, con-

firmou que 90% dos candidatos 

entrevistados aceitariam uma o-

portunidade com salário inferior 

ao que pretendiam. 

     A pesquisa realizada em ju-

lho de 2021, com profissionais 

com idade entre 18 e 60 anos, 

reuniu uma amostra de 935 pro-

fissionais desempregados, sen-

do 52% deles com ensino mé-

dio e 30% com ensino superior. 

     O estudo concluiu que, mes-

mo entre os profissionais que 

estão no máximo há três meses 

desempregados, a maioria acei-

taria uma redução salarial. Além 

disso, 85% dos profissionais 

também relataram que aceita-

riam um cargo inferior para se 

recolocar no mercado, um índi-

ce que pouco varia de acordo 

com idade e formação. No caso 

de profissionais que não aceita-

riam a redução de cargo, 68% 

deles considerariam flexibilizar 

o salário. 

     “Percebemos que as pessoas 

estão mais dispostas a reduzir o  

salário do que o cargo, pois isso 

permite uma recuperação menos 

drástica. Mantendo o cargo é 

mais fácil para o profissional 

buscar novas oportunidades que 

ofereçam maiores salários”, diz 

Francine Silva, superintendente 

de seleção da Luandre. 

     Ainda sobre a questão “car-

go”, a especialista ressalta que 

reduções muito drásticas, como 

ir de um cargo de gerência para 

assistente, pode trazer ainda 

mais dificuldade na recoloca-

ção, até mesmo por uma resis- 

tência das próprias empresas – 

“mesmo com a necessidade e a 

 

  

Estudo inédito da Luandre RH mede 
impacto da pandemia na 
recolocação profissional 

 

90% dos profissionais 
entrevistados aceitariam 
oportunidade com salário 

inferior para voltar ao 
mercado 

urgência de recolocação, é im-

portante que os profissionais 

planejem essa redução, princi-

palmente de cargo. As empresas 

costumam recusar esses candi-

datos, pois sabem que eles dei-

xarão a empresa na próxima o-

portunidade. Por isso, o ideal é 

que seja para um nível abaixo 

apenas, como ir de analista para 

assistente, gerente para coorde-

nação/supervisão, para que a re-

tomada da carreira não seja tão 

difícil e as empresas confiem 

que o profissional se dedicará e-

fetivamente”. 

     A pesquisa exclusiva da Lu-

andre também observou que 

mais da metade dos entrevista-

dos, 76%, consideram a mu-

dança de carreira como alterna-

tiva para driblar a situação do 

desemprego e apenas 15% per-

manecem resistentes em manter 

a área de atuação. 

     Para Fernando Medina, CEO 

da Luandre, este movimento a-

pontado na pesquisa é conse-

quência do alto desemprego: 

“são muitas pessoas concorren-

do para uma mesma vaga, o que 

faz com que seja mais difícil e 

demorado se recolocar. Diante 

disso, as pessoas acabam acei-

tando vagas com salários e car-

gos mais baixos do que tinham 

anteriormente. Isso gera ainda 

mais dificuldade para quem quer 

vagas dentro do seu cargo/sa-

lário atuais porque concorrem 

com pessoas com maior expe-

riência”. “A boa notícia é que, 

com a retomada do emprego, 

tudo tende a melhorar” ressalta. 

N 

 

TST reconhece aplicabilidade da Teoria do Desvio Produtivo do 
Consumidor ao Direito do Trabalho 

Norminha 634, 29/07/2021 
           1) O QUE É A TEORIA DO 

DESVIO PRODUTIVO DO CON-

SUMIDOR? 

     A Teoria do Desvio Produtivo 

do Consumidor foi criada pelo 

professor Marcos Dessaune, em 

sua obra “Teoria aprofundada do 

Desvio Produtivo do Consumi-

dor. 

     Segundo a teoria, o consu-

midor, ao desperdiçar seu tem-

po vital e deixar de realizar suas 

atividades existenciais no intuito 

de solucionar problemas de 

consumo que foram causados 

pelo fornecedor de bens e servi-

ços, está suportando danos mo-

rais. 

     Destaque-se que os danos 

morais decorrentes da aplicação 

da Teoria do Desvio Produtivo 

são presumidos, ou seja, são 

considerados ocorridos inde-

pendentemente de comprova-

ção. 

     Além disso, é possível que 

sejam reconhecidos danos ma-

teriais em decorrência da apli-

cação da Teoria do Desvio Pro-

dutivo, desde que estes sejam 

devidamente comprovados. 

     Esses danos materiais po-

dem ser, por exemplo, decorren-

tes dos gastos com ligações ou 

deslocamentos para tentativas 

de solução do problema ocasio-

nado pelo fornecedor de bens e 

serviços. 

     A Teoria do Desvio Produtivo 

já tem aplicabilidade reconheci-

da pelo STJ em diversos julga-

dos. Entretanto, todos esses jul-

gados são de natureza consu-

merista. 

     A decisão do TST, portanto, 

abre um precedente inédito de a-

plicabilidade dessa teoria no Di-

reito do Trabalho, que pode re-

presentar um novo direciona-

mento dos entendimentos dos 

Tribunais Regionais do Traba-

lho. 

     Destaque-se, ainda, que a 

aplicação de normas atinentes 

ao Direito do Consumidor não é 

novidade no Direito do Traba-

lho. É muito comum, por exem- 

 

plo, que os juízes do trabalho 

reconheçam a aplicação da des-

consideração da personalidade 

jurídica tratada no Código de 

Defesa do Consumidor em re-

clamações trabalhistas. 

     Isso se deve ao fato de o TST 

compreender que a condição de 

vulnerabilidade do trabalhador 

em relação ao empregador é se-

melhante à condição de vulne-

rabilidade do consumidor para 

com o fornecedor de bens e ser-

viços, possibilitando a aplicação 

por analogia da legislação espe-

cífica consumerista ao Direito 

do Trabalho. 

     2) O QUE IMPLICA A APLI-

CAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO 

PRODUTIVO DO CONSUMIDOR 

AO DIREITO DO TRABALHO? 

     A partir da aplicabilidade da 

Teoria do Desvio Produtivo do 

Consumidor ao Direito do Tra-

balho, pode-se concluir que o 

empregado está sujeito a dano 

moral presumido em razão de 

desvio de seu tempo produtivo 

na tentativa de solução de pro-

blemas ocasionados pela má 

conduta do empregador. 

     Pela mesma lógica, pode-se 

concluir que o empregado tam-

bém está sujeito a dano material 

em razão do desvio produtivo de 

seu tempo, desde que comprove 

efetivamente a ocorrência desse 

prejuízo. 

     Destaque-se aqui que a Teo-

ria do Desvio Produtivo aplicada 

ao contexto trabalhista pressu-

põe necessariamente que o tem-

po produtivo do consumidor 

que tenha sido “desviado” não 

seja o tempo em que o em-

pregado estava à disposição do 

empregador. 

     Isto porque o tempo em que 

o empregado está sujeito ao po-

der diretivo do empregador pode 

e deve ser gerenciado pelo pró-

prio empregador dentro da con-

dição pessoal de cada emprega-

do, ou seja, o tempo à disposi-

ção é exatamente aquele em que 

o empregador poderá definir co-

mo deseja empregar a força de 

trabalho do empregado. 

     Assim, apenas será possível 

concluir pelo desvio produtivo 

do tempo do empregado que es-

teja em seu período de descanso 

ou, ainda, que tenha sido demi-

tido. 

   A título exemplificativo, é pos-

sível citar o caso do empregado 

que tenha sido demitido e seja 

encaminhado pelo empregador 

a sucessivos escritórios de con-

tabilidade para formalização de 

sua rescisão contratual, impe-

dindo que utilize o tempo para 

trabalhar, descansar ou mesmo 

procurar emprego. 

     Nesse caso, seria possível, 

sob a ótica da Teoria do Desvio 

 

 

 

Em recente decisão, proferida no dia 24/05/2021, O Tribunal 
Superior do Trabalho reconheceu a aplicabilidade da Teoria do 

Desvio Produtivo do Consumidor ao Direito do Trabalho. 
Vejamos, portanto, o que é essa teoria e quais as 

consequências da sua aplicação no âmbito trabalhista. 

Produtivo, presumir a ocorrên-

cia de dano moral indenizável 

pelo empregador ao empregado 

pelo simples fato de a ex-em-

pregada  haver  dispendido tem- 

po no intuito de solucionar um 

problema ocasionado pelo em-

pregador em questão. 

     3) COMO EVITAR QUE SEJA 

RECONHECIDO O DANO MO-

RAL OU MATERIAL AO EMPRE-

GADO EM DECORRÊNCIA DO 

DESVIO PRODUTIVO? 

     A fim de evitar prejuízos pa-

trimoniais ao empregador de-

correntes do pagamento de in-

denização a empregados e, prin-

cipalmente, evitar danos de or-

dem moral ou material aos pró-

prios empregados, é imprescin-

dível que o empregador aja de 

modo a evitar a ocorrência de 

quaisquer problemas aos seus 

empregados e, em estes ocor-

rendo, preste todo o auxílio pos-

sível ao empregado no intuito de 

solucioná-los. 

     Desta forma, é fundamental 

que o empregador demonstre 

para seus empregados a total 

abertura e disponibilidade para 

solução de quaisquer problemas 

que tenham sido por si ocasio-

nados, a  fim de que  poupar ao 

 

 

 

 

 

 

máximo o tempo produtivo do 

empregado. 

     Além disso, é importante que 

o empregador demonstre que 

está agindo da forma mais ade-

quada possível, objetivando evi-

tar a ocorrência de problemas a 

seus empregados e, em sendo 

esses problemas inevitáveis, 

que não poupará esforços na 

busca de sua solução. 

     Assim, é possível afastar ao 

máximo a ocorrência de danos 

aos empregados decorrentes do 

desvio de seu tempo produtivo, 

bem como prevenir a empresa 

em relação à necessidade de pa-

gamento de indenizações. Isso 

sem falar no estreitamento da re-

lação de parceria entre emprega-

do e empregador, que contribui 

para um melhor ambiente de tra-

balho e, consequentemente, a 

obtenção de melhores resulta-

dos empresariais. 

     Por fim, é importante que a 

empresa conte com assessoria 

jurídica especializada no sentido 

de indicar quais medidas podem 

ser implementadas para minorar 

riscos e, também, para solucio-

nar situações inevitáveis. N 

Por: Dr. Eduardo Carreras 

(OAB/CE: 44.029) 
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Um ano de telemedicina: como inovar com segurança? 
Norminha 634, 29/07/2021 
     A crise do coronavírus surgiu 

como um cenário tão atípico que 

a partir do primeiro caso detec-

tado no Brasil, em 26 de feve-

reiro de 2020, na cidade de São 

Paulo, foi preciso estabelecer 

uma legislação específica de te-

lemedicina que desse conta de 

abranger toda a urgência que es-

sa conjuntura demandou. 

     No último dia 23 de março, 

completou um ano da aprovação 

do exercício da telemedicina no 

Brasil. Agora, na conjuntura do 

COVID-19, os planos de saúde, 

empresas e hospitais aumenta-

ram o montante de atendimento 

online, seja para consultas ou a-

té mesmo alguns exames. 

     Desde que a prática foi auto-

rizada pelo Ministério da Saúde, 

os pacientes brasileiros, bem 

como os profissionais da classe 

médica, passaram a utilizar a 

tecnologia com muito mais fre-

quência, por ser uma alternativa 

de evitar o deslocamento até 

consultórios, hospitais e clíni-

cas, evitando o contato com ou-

tras pessoas, aglomerações e, 

principalmente, em locais onde 

o risco de contaminação pela 

COVID-19 é alto, como em 

prontos socorros de hospitais. 

     É claro que a prática não su-

bstitui o atendimento presencial, 

mas possibilita maior acessibili-

dade e escalabilidade do serviço 

de saúde - essenciais neste mo-

mento de tanto medo e incerteza, 

quando o distanciamento social 

se faz necessário. 

     Sem dúvidas, a telemedicina 

tem contribuído muito no com-

bate à disseminação da doença, 

mas também traz outros bene-

fícios. Confira a seguir um ba-

lanço de como tem sido o exer-

cício da telemedicina nesses 12 

meses de vigência. 

     Telemedicina x coronavírus: 

panorama geral 

 

Norminha 634, 29/07/2021 
11.262.383. Esse é o número de 

Microempreendedores Indivi-

duais em atividade no Brasil. 

Quase 60% dos negócios no 

país são feitos por MEIs. 

     Porém, muitos deles não sa-

bem ao certo como funciona a 

relação MEI e INSS. 

     Por isso, neste artigo vamos 

tratar sobre a Previdência Social 

do MEI, como contribuir como 

MEI, quais os benefícios previ-

denciários são devidos a esses 

contribuintes, como funciona a 

aposentadoria do MEI. 

     Para entender o vínculo do 

Microempreendedor Individual 

com o Instituto Nacional do Se-

guro Social é preciso saber 

quem é o MEI para o INSS. 

 
A priori, a Telemedicina abrangeria apenas casos de 

emergência, suporte de laudos feitos à distância, e de 
diagnósticos e condutas terapêuticas entre indivíduos da 

comunidade médica. Confira o que aconteceu ao longo desse 
tempo! 

     Segundo o Portal Saúde Bu-

siness, em um ano de teleme-

dicina contra o coronavírus, 

mais de 740 mil consultas re-

motas foram agendadas na pla-

taforma Doctoralia. Além disso, 

cerca de 15 mil profissionais de 

saúde passaram a manusear es-

sa ferramenta e outras similares, 

a fim de dar continuidade à sua 

atividade profissional em meio à 

pandemia no Brasil. 

     Ao todo, foram contabiliza-

dos 6.5 milhões de minutos em 

vídeo consultas através da plata-

forma, período que equivale a 

12,4 anos. 

    Telemedicina de 2020 a 2021 

    Outro balanço importante é a 

comparação entre o primeiro pe-

ríodo de medidas restritivas, em 

2020, e o segundo, em 2021. 

Ainda segundo o portal, no pri-

meiro momento, houve uma 

queda de 50% nas consultas, 

enquanto no segundo, a redução 

foi menor que 1%. Certamente, 

a telemedicina proporcionou 

melhor acompanhamento de vá-

rias intercorrências médicas e 

enfermidades não relacionadas 

à COVD-19, melhorando a saú-

de e qualidade de vida de diver-

sos cidadãos. 

     Além disso, os dados reve-

lam como a tecnologia tem tido 

uma aceitação significativa no 

exercício da medicina e outros 

     Já que isso terá impacto nos 

benefícios e serviços que podem 

ser recebidos e usufruídos por 

essas pessoas. 

     Quem é o MEI no INSS 

     Aqueles que contribuem para 

a Previdência Social são cha-

mados de segurados. Eles pos-

suem esse nome porque o INSS 

é justamente uma espécie de 

seguro que cobre determinados 

eventos que acontecem na vida 

das pessoas. 

     Os segurados do são dividi-

dos em categorias. São os segu-

rados obrigatórios e os facultati-

vos, de acordo com a previsão 

da Lei 8.213/91. 

     Os segurados obrigatórios 

são aqueles que exercem uma a-

tividade remunerada e são obri- 

serviços de saúde. No período 

pós-pandemia, vislumbra-se 

que o novo normal será marcado 

pela disrupção tecnológica na 

saúde. 

     Segurança e Tecnologia 

     Mediante ao uso da tecnolo-

gia na medicina, tornou-se ne-

cessário, também, aferir ainda 

mais confiabilidade e segurança 

aos dados fornecidos pelos pa-

cientes. Nesse sentido, a Lei Ge-

ral de Proteção de Dados (LGP 

D) veio para tornar o ambiente 

digital mais seguro tanto para 

pacientes, quanto para médicos. 

     Com isso em mente, vale a 

pena compreender: 

     Como os seguros podem au-

xiliar empresas de saúde e hos-

pitais a se protegerem legal-

mente 

   Apesar de bastante prática, es-

sa nova configuração da teleme-

dicina tem gerado ainda muitas 

dúvidas aos profissionais da 

saúde que desejam se resguar-

dar de possíveis erros e omis-

sões. 

    Segundo especialistas, as so-

luções de seguros como o de 

E&O Médico é uma opção para 

aferir proteção ao exercício da 

profissão, independentemente 

do atendimento ser presencial 

ou virtual. 

     O Seguro de Responsabilida-

de  Civil  Profissional  Médico, 

gados a contribuir, como o pró-

prio nome diz. 

     Já os segurados facultativos 

contribuem porque querem estar 

cobertos pelo INSS, no entanto, 

eles não têm nenhuma obriga-

ção, pois não desempenham um 

trabalho remunerado. 

     O Microempreendedor Indi-

vidual exerce uma atividade re-

munerada por isso ele é consi-

derado um segurado obrigató-

rio. 

     No entanto, os segurados o-

brigatórios são divididos em su-

bcategorias, são elas: emprega-

dos, empregados domésticos, 

trabalhadores avulsos, segura-

dos especiais e contribuintes in-

dividuais. 

     A subcategoria que nos inte- 

mais conhecido como E&O Mé-

dico, é destinado a cobrir re-

clamações em virtude de danos 

materiais, estéticos, morais e 

corporais, tendo em vista omis-

sões e/ou erros médicos. 

     A telemedicina, no entanto, 

promove mudanças na maneira 

como as instituições se organi-

zam, além de proteger seus da-

dos e até mesmo a infraestrutura 

que dá suporte ao atendimento. 

Por isso, é importante ter um o-

lhar atencioso para todas as á-

reas do negócio, uma vez que as 

empresas terão que tomar deci-

sões e cuidados que ultrapas-

sam a prática médica. 

     No exercício da telemedicina, 

o profissional da saúde passa a 

ser responsável não só pela 

consulta, mas também pelo res-

peito e sigilo dos dados forne-

cidos pelo paciente. 

     O mercado segurador já se 

antecipou em fornecer condi-

ções e coberturas a fim de aten-

der essa nova tendência. Espe-

cialistas chamam atenção para a 

importância de um gerencia-

mento completo dos riscos aos 

quais as empresas de saúde es-

tão expostas, a exemplo de de-

cisões administrativas que po-

dem resguardar executivos com 

a contratação de um seguro D 

&O, ou então em possível vaza-

mento de dados de pacientes, 

prejuízos que estariam ampara-

dos com um Seguro Cyber, por 

exemplo. 

     A telemedicina já é uma rea-

lidade e o seguro é fundamental 

para aferir eficiência e seguran-

ça, seja no meio físico ou digital. 

A Wiz Corporate possui em seu 

portfólio todas as soluções vol-

tadas para tal categoria: desde 

um médico que faz o atendi-

mento até as empresas que in-

termediam, além de hospitais 

que oferecem esse serviço. N 

JusBrasil 

Como funciona a aposentadoria do MEI? 

 

ressa são os contribuintes indi-

viduas, pois são os segurados 

que exercem atividades por con-

ta própria: autônomos, profis-

sionais liberais e o MEI. 

     Assim, MEI são considera-

dos contribuintes individuais. 

Cada tipo de segurado recebe 

um tratamento diferente por isso 

é bom saber onde você se en-

caixa. 

     Como o MEI contribui para o 

INSS 

   Essa parte é extremamente im- 

Continua na página 12/13 

Pandemia limitará acesso da 
mulher à aposentadoria, diz 

especialista 
Norminha 634, 29/07/2021 
  A desigualdade entre homens e 

mulheres no mercado de traba-

lho ficou ainda mais evidente 

durante a pandemia, quando a 

taxa de desemprego entre as 

mulheres bateu recorde, atingin-

do 17,9% no 1º trimestre de 

2021, a maior da série histórica 

da Pesquisa Nacional por A-

mostra de Domicílios Contínua 

(Pnad), do IBGE. Entre os ho-

mens, o índice ficou em 12,2%. 

“Muitas vagas para o público fe-

minino foram fechadas pela cri-

se econômica, mas boa parte 

delas ocorreu por causa do a-

bandono e da responsabilidade 

quase exclusiva da mulher no 

cuidado da casa e dos filhos. 

Com as escolas fechadas, mui-

tas trabalhadoras se viram impe-

didas de trabalhar por ter que 

cuidar dos filhos, uma realidade 

que é comum a milhões de mu-

lheres”, afirma Thaís Cremasco, 

advogada especializada em Di-

reito do Trabalho e Previdenciá-

rio e cofundadora do Coletivo 

Mulheres Pela Justiça (MPJ). 

     Pesquisa feita pelo IBGE so-

bre desigualdade de gênero no 

mercado de trabalho apontou 

que quase metade das mulheres 

com filhos de até 3 anos de ida-

de deixa o trabalho se dedicar à 

maternidade. Segundo o estudo, 

o nível de participação de mu-

lheres no mercado entre 25 e 49 

anos cai de 67,2% para 54,6% 

quando elas vivem em casas 

com crianças menores de 3 anos 

de idade. A análise feita sobre os 

homens mostra realidade inver-

sa: a participação no mercado 

para os que têm menores de 3 

anos em casa é 89,2% e para os 

sem crianças, 83,4%. 

     Além de ocuparem espaço 

menor em cargos de liderança e 

de receberem salários inferiores 

aos dos homens, as mulheres a-

inda enfrentam um problema 

que, muitas vezes, as impede de 

conquistar o direito à aposenta-

doria. “Cuidar dos filhos não é 

visto pela legislação brasileira 

como uma ocupação, um traba- 

lho. Nossa sociedade patriarcal 

delegou essa função às mulhe-

res, que acumulam uma jornada 

dupla. Muitas delas, no entanto, 

não conseguem voltar ao merca-

do de trabalho depois do perío-

do de licença-maternidade e a-

cabam negligenciadas pela Pre-

vidência Social”, afirma. 

  Essa realidade é reforçada tam-

bém pela desigualdade na divi-

são de tarefas domésticas, que 

faz com que as mulheres traba- 

lhem quase o dobro do tempo 

que os homens. “Durante a pan-

demia essa  realidade  ficou evi- 

 

 

 

dente. Uma pesquisa feita pela 

Catho mostrou que 92% das 

mães em home office são res-

ponsáveis por cuidar dos filhos. 

Essa realidade, aliada à falta de 

creches afasta muitas mães do 

mercado e terá efeitos devasta-

dores no futuro de muitas mu-

lheres, que não terão acesso à a-

posentadoria”, afirma a especia-

lista em Direito Previdenciário. 

    Segundo Thaís, é preciso cor-

rigir essa distorção e o exemplo 

vem da Argentina, que reconhe-

ceu o cuidado materno como 

trabalho na contagem de tempo 

para aposentadoria. “Milhares 

de mulheres dedicam suas vidas 

a cuidar dos filhos e não con-

seguem acumular o tempo míni-

mo de trabalho para se aposen-

tar. O exemplo da Argentina de-

ve ser seguido pelo Brasil para 

garantir às brasileiras o mínimo 

de dignidade no futuro”, argu-

menta. 

 

Mulheres ainda são minoria em 
cargos de liderança e recebem 

salários inferiores aos dos homens 

     Projeto de lei 

    Segundo a advogada, para 

que isso ocorra, é preciso modi-

ficar a legislação, por meio de 

um projeto de lei. E é justamen-

te isso que o Coletivo Mulheres 

Pela Justiça (MPJ) busca. For-

mado por advogadas, promoto-

ras, juízas, psicólogas e outras 

profissionais, o grupo iniciou 

um movimento para colher as-

sinaturas para a proposta e para 

sensibilizar as parlamentares 

sobre a situação. “Iniciamos a 

mobilização junto à população e 

às legisladoras para sensibilizar 

a todos sobre a importância de 

uma lei que garanta que o cui-

dado materno entre na contagem 

de tempo para aposentadoria. As 

mulheres são prejudicadas de 

várias formas no mercado de 

trabalho. Estudam mais, traba-

lham mais e ainda assim rece-

bem salários menores e têm me-

nos acesso a cargos de lideran-

ça. Além disso, ao arcar sozinha 

com a tarefa de cuidar dos fi-

lhos, acabam perdendo acesso à 

aposentadoria. Isso precisa mu-

dar”, afirma Thaís. 

     Para apoiar essa iniciativa, 

clique no link: 

http://chng.it/2KSW8cWXP5 N 

 

 

http://www.norminha.net.br/
https://blog.jusbrasil.com.br/artigos/1237305184/um-ano-de-telemedicina-como-inovar-com-seguranca?utm_campaign=newsletter-daily_20210625_11478&utm_medium=email&utm_source=newsletter
http://chng.it/2KSW8cWXP5
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Comportamento é fator decisivo em 91% das demissões 
Norminha 634, 29/07/2021 
  Habilidades comportamentais, 

como comunicação assertiva, 

resiliência e capacidade de tra-

balhar em equipe e lidar com a 

diversidade, são hoje o fator de-

terminante em 91% das demis-

sões e a maior dificuldade para 

o preenchimento de vagas. Es-

sas são algumas das conclusões 

do estudo Habilidades 360º: A-

mérica Latina 2020, feito pela 

Michael Page. “Empresas são 

feitas de capital humano e a in-

teligência emocional é tão im-

portante quanto as habilidades 

técnicas para garantir a 

produtividade de uma equipe”, 

afirma o psicólogo especializa-

do em Gestão de Pessoas, Ale-

xandre Garrett. 

     Segundo o levantamento, 

61% dos empresários da Amé-

rica Latina afirmam que a prin-

cipal razão pela qual uma vaga é 

difícil de preencher é porque os 

candidatos não possuem as 

competências comportamentais 

necessárias para assumir a po-

sição. “Isso acontece porque há 

algum tempo os processos de 

recrutamento valorizaram a ro-

bustez curricular baseada no co-

nhecimento técnico, as chama-

das hard skills. Em reação, as 

universidades passaram a dedi-

car a maior parte da carga ho-

rária à exposição do aluno nes-

ses temas. Isso gerou uma lacu-

na no desenvolvimento tanto da 

inteligência  emocional  quanto  

Continuação da página 11/13 

portante, pois tem relação direta 

com o tipo de aposentadoria a 

que o MEI tem direito. 

     O MEI possui a possibilidade 

de contribuir para o INSS com 

um valor mais baixo. Isso acon-

tece porque eles podem optar 

pelo Plano Simplificado de Con-

tribuição do INSS. Funciona as-

sim: 

     A contribuição do INSS é cal-

culada utilizando dois concei-

tos: base de cálculo e alíquota. 

     A base de cálculo é o valor 

sobre o qual você vai escolher 

contribuir, devendo ser pelo me-

nos o salário-mínimo. A alíquota 

é porcentagem da base de cál-

culo que você vai pagar. 

     Para a contribuição do con-

tribuinte individual existem três 

alíquotas: 20%, 11% e 5%. 

     A regra geral é a alíquota de 

20%. Porém o segurado pode 

optar por contribuir através de 

um plano simplificado e utilizar 

os percentuais de 11% ou 5%. 

     O percentual de 11% é desti-

nado pode ser utilizado pelos 

contribuintes individuais e os 

facultativos que querem contri-

buir em cima de um salário-mí-

nimo, pois no plano simplifica-

do não é possível escolher a ba-

se  de  cálculo.  Ela  obrigatoria- 

na assimilação das soft skills”, 

afirma Yury Veris, consultor na 

startup WalkSkills. 

     O psicólogo explica que mu-

dar o comportamento das pes-

soas é tarefa difícil e requer a 

desconstrução de pré-concei-

tos, valores e hábitos. “Todo 

processo de mudança é compli-

cado porque envolve, basica-

mente, mudar um conjunto de 

crenças e valores construídos ao 

longo de décadas. Para dar cer-

to, é preciso definir claramente 

seus objetivos e persistir. A cha-

ve para a mudança é a educa-

ção”, conta. 

 

Organização e equilíbrio 
emocional são algumas das 

características que os 
recrutadores buscam nos 

candidatos 
    As companhias têm papel de-

cisivo nesse processo, por meio 

da formação dos seus quadros. 

A pesquisa feita pela Michael 

Page mostrou que 52% das em-

presas estão investindo cons-

tantemente em treinamentos fo-

cados no desenvolvimento de 

habilidades comportamentais. 

“Quando as companhias estão 

empenhadas em desenvolver 

essas habilidades, as mudanças 

acontecem de forma mais fácil e  

mente será de salário-mínimo. 

     Já o percentual de 5% só po-

de ser utilizado pelo MEI e pelo 

segurado facultativo que é mem-

bro de família de baixa-renda e 

está inscrito no CADÚnico. 

     Aqui a base de cálculo será 

de salário-mínimo também. 

     Como o MEI paga os tributos 

de forma simplificada através da 

DAS-MEI, a alíquota automati-

camente selecionada é de 5% do 

salário-mínimo. O que, em 

2021, é equivalente ao valor de 

R$55,00. 

     Mas nem tudo são flores. O 

pagamento de uma contribuição 

mais baixa tem algumas conse-

quências que podem ser negati-

vas para algumas pessoas. 

     O MEI que contribui no plano 

simplificado não tem direito a 

todas as hipóteses de aposenta-

doria, o valor dos benefícios 

costumam ser limitados ao sa-

lário-mínimo e não podem pedir 

a emissão de certidão de tempo 

de contribuição (CTC). 

     A CTC é importante para a-

quelas pessoas que querem le-

var o seu tempo de contribuição 

no INSS para outros regimes, 

tais como: servidores públicos. 

     Porém, esses efeitos negati-

vos podem ser evitados com a 

complementação  das contribui- 

 
Especialistas listam habilidades determinantes para a 

colocação no mercado de trabalho 

eficaz”, completa Garrett. 

     Organização, bom gerencia-

mento do tempo, liderança, au-

toestima, empatia, ética, integri-

dade e equilíbrio emocional são 

características fundamentais 

que os recrutadores buscam em 

um candidato. O problema, diz o 

consultor Yuri Veris, é que 

muitas metodologias para a 

construção dessas qualidades 

focam apenas no desenvolvi-

mento profissional. “O reflexo 

disso é que os profissionais, em 

seu dia a dia, se comportam cor-

retamente, mas, quando expos-

tos, atuam da forma errada por 

não terem robustez nas habilida-

des comportamentais. Assim, a 

primeira ação é assegurar que 

toda iniciativa tenha como obje-

tivo alcançar o âmago da pessoa 

e não seu papel enquanto pro-

fissional”, completa. 

     Exemplo 

     Tanto Veris quanto Garrett 

concordam que o exemplo para 

essa mudança tem que vir das 

empresas. “A cultura da empre-

sa deve acompanhar essas mu-

danças. A maioria dos profissio- 

ções. Vamos tratar disso nos 

próximos tópicos. 

     Quais benefícios do INSS o 

MEI pode receber? 

     Muitas pessoas pensam que 

a contribuição do Microempre-

endedor Individual contam ape-

nas para fins de aposentadoria e 

isso não é verdade. 

     Como mencionei, o MEI é 

considerado um contribuinte in-

dividual, logo ele tem direito aos 

mesmos benefícios que todos 

os outros segurados dessa cate-

goria possuem. São eles: 

     ⦁ Auxílio-doença (auxílio por 

incapacidade permanente) 

     ⦁ Salário-maternidade 

     ⦁ Aposentadorias 

     Os dependentes do MEI tam-

bém podem requerer a pensão 

por morte em caso de faleci-

mento ou o auxílio-reclusão 

quando há prisão em regime fe-

chado. 

     O Microempreendedor indi-

vidual não tem direito ao au-

xílio-acidente. Pois esse benefí-

cio é pago somente aos segu-

rados empregados, avulsos e 

empregados domésticos. 

     Conforme mencionei nos tó-

picos anteriores, o MEI tem di-

reito à aposentadoria do INSS. 

     Porém, se ele contribui com 

o Plano Simplificado (5%) não 

nais que age de maneira desme-

dida ou que imprime comporta-

mentos inadequados acredita 

que está agindo segundo a cul-

tura da empresa. A valorização 

das habilidades comportamen-

tais também tem profunda im-

portância para que as pessoas 

resgatem ou obtenham esse en-

gajamento que resulta em mu-

danças”, afirma Veris. 

     Garrett conta que para que 

essa mudança seja efetiva, as 

empresas devem reconhecer e 

valorizar as habilidades com-

portamentais. “Uma companhia 

que valoriza a diversidade, a é-

tica, inovação e que contribui 

para a melhoria da autoestima 

de seus colaboradores, por meio 

de um ambiente de trabalho sau-

dável, consegue formar bons 

profissionais”, afirma. 

     Dicas 

     Para mais dicas habilidades 

comportamentais, vagas de tra-

balho e conteúdo sobre Recur-

sos Humanos, acesse o site: 

portaldogarrett.com.br.  

N 

tem direito a todas as regras pre-

vistas na legislação. 

     1) MEI que começou a con-

tribuir para o INSS antes de 

13/11/19: 

     - Aposentadoria por idade 

(direito adquirido): 60 anos para 

as mulheres e 65 anos para 

homens, além de 180 meses de 

contribuições em dia. 

     Lembrando que essa hipóte-

se é só para quem completou os 

requisitos antes de 13/11/2019. 

     - Aposentadoria por idade 

(regra de transição): 60 anos 

para as mulheres e 65 anos para 

os homens, além de 180 meses 

de contribuições em dia. 

     Porém, para as mulheres a 

cada ano acrescenta-se seis me-

ses na idade até chegar em 62 

anos. Em 2021, a idade para as 

mulheres está em 61 anos. 

     2) MEI que começou a con-

tribuir para o INSS após de 

13/11/19: 

     Regra atual: 62 anos de idade 

e 15 anos de contribuição para 

as mulheres e 65 anos de idade 

e 20 anos de contribuição para 

homens. 

N 
Aline Peixoto 

https://www.instagram.com/alin

epeixoto._/  

 

Prevenção de acidentes: 
Um compromisso com o trabalho 

decente 
Norminha 634, 29/07/2021 
    Ao celebrar o Dia Nacional de 

Prevenção de Acidentes no Tra-

balho, na terça-feira (27/7), a 

Câmara Brasileira da Indústria 

da Construção (CBIC) reiterou o 

compromisso do setor com a 

cultura prevencionista. “O nosso 

propósito, com o movimento de 

segurança e saúde no trabalho, 

é promover o trabalho decente”, 

frisa o presidente da Comissão 

de Política de Relações Traba-

lhistas (CPRT) da CBIC, Fernan-

do Guedes Ferreira Filho. 

     “Por mais avanços que te-

nhamos vivenciado no país des-

de a década de 1970, nas ques-

tões de segurança e saúde no 

trabalho, temos um caminho 

longo a percorrer. É necessário 

continuarmos avançando na 

prevenção de acidentes e doen-

ças no trabalho e o dia 27/7 é a 

principal data no Brasil para 

uma reflexão de como alcança-

remos esse objetivo”, reforça 

consultor CBIC em SST, Clovis 

Carvalho. 

     A entidade aproveita a data 

para reforçar a importância de 

práticas que reduzam o número 

de acidentes e doenças relacio-

nadas ao trabalho e promovam 

um ambiente seguro e práticas 

saudáveis em todos os setores 

produtivos. 

     Prevenção de Acidentes 

    Dentre as iniciativas da CBIC, 

a Campanha Nacional de Pre-

venção de Acidentes na Indús-

tria da Construção (CANPAT 

Construção 2021), já consolida-

da no calendário prevencionista 

nacional, que neste ano tem co-

mo tema central “Segurança e 

Saúde no Trabalho: um valor pa- 

ra a Construção e para o Brasil”. 

 

 

     Realizada pela CBIC, com a 

correalização do Serviço Social 

da Indústria (Sesi Nacional), a 

CANPAT Construção conta, 

desde a sua primeira edição, 

com a parceria do Seconci Brasil 

e da Fiscalização do Trabalho. 

     A iniciativa visa mostrar para 

a sociedade que segurança e 

saúde no trabalho não são ape-

nas um investimento ou um tipo 

de gasto dentro das empresas 

como equipamentos de EPI e 

treinamentos. 

     “A segurança e a saúde como 

valor podem elevar e melhorar a 

imagem da empresa perante a 

sociedade, podem tornar o tra-

balhador mais produtivo, afinal 

de contas, uma obra segura, or-

ganizada, produtiva, é, por con-

sequência, lucrativa também. Is-

so é muito importante também 

para buscar o bem-estar dos tra-

balhadores dentro do canteiro, 

maior engajamento deles em re-

lação ao trabalho. Ou seja, in-

vestir em segurança e saúde no 

trabalho tem um retorno muito 

positivo para a empresa, para a 

sociedade, para o Brasil e para a 

economia como um todo”, a-

firma Guedes. 

     Além disso, como resultado 

da parceria entre a Subsecretaria 

de Inspeção do Trabalho (SIT) e 

a CBIC, com a correalização do 

Sesi Nacional, será realizada de 

4 a 8/10 a Semana CANPAT 

Construção 2021. 

     A ação nacional visa a cons-

cientização da prevenção de aci-

dentes de trabalho na constru-

ção civil, com foco na aplicação 

da NR-18 e da NR-01 – Pro-

grama de Gerenciamento de Ris-

co (PGR) e Gerenciamento de 

Riscos Ocupacionais (GRO). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

OBS: Nos contratos de duração por 6 meses, 

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

ATENÇÃO: Os pagamentos são antecipados ao tempo de duração, 

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

 

 

 

 

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

 

 

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

APRESENTAÇÃO: 

     Norminha é editada toda quinta-feira e enviada 

gratuitamente para mais de 3 milhões de e-mails de 

profissionais de todos os estados brasileiros, 

devidamente cadastrados e autorizados. 

     Norminha também é divulgada, toda quinta-feira, em 

mais de 450 Grupos de WhatsApp, Telegram, 

Facebook, Linkedin, Youtube e 

faz parte de intranet de várias empresas. 

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

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

belo visual com todas as notícias destacadas por fundo 

colorido para manter foco e visualização. 

     Todas as edições permanecem hospedadas e 

disponíveis ao acesso gratuito no site 

www.norminha.net.br  

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

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

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

Norminha D 
06 colunas por 6,08 cm 
 

R$109,00/edição; 
R$420,00/mês; 

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

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

